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Vládní návrh
ZÁKON
ze dne ………………..... 2019,
kterým se mění zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a
o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
a další související zákony

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o potravinách a tabákových výrobcích
Čl. I
Zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění
některých souvisejících zákonů, 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., zákona č. 180/2016 Sb., zákona
č. 26/2017 Sb., zákona č. 183/2017 Sb. a zákona č. 302/2017 Sb., se mění takto:
1.

V poznámce pod čarou č. 18 se věty první a devátá zrušují.

2.

Poznámka pod čarou č. 19 zní:

19)

„ Nařízení Rady (EHS) č. 2136/89 ze dne 21. června 1989 o stanovení společných
obchodních norem pro konzervované sardinky a obchodních názvů pro konzervované
sardinky a výrobky typu sardinek, v platném znění.
Nařízení Rady (EHS) č. 2219/89 ze dne 18. července 1989 o zvláštních podmínkách pro
vývoz potravin a krmiv po jaderné havárii nebo jiném případu radiační mimořádné situace.
Nařízení Komise (EHS) č. 2568/91 ze dne 11. července 1991 o charakteristikách olivového
oleje a olivového oleje z pokrutin a o příslušných metodách analýzy, v platném znění.
Nařízení Rady (EHS) č. 1536/92 ze dne 9. června 1992, kterým se stanoví společné
obchodní normy pro konzervované pravé a nepravé tuňáky.
Nařízení Rady (EHS) č. 315/93 ze dne 8. února 1993, kterým se stanoví postupy
Společenství pro kontrolu kontaminujících látek v potravinách, v platném znění.
Nařízení Rady (ES) č. 2406/96 ze dne 26. listopadu 1996 o stanovení společných
obchodních norem pro některé produkty rybolovu, v platném znění.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1760/2000 ze dne 17. července 2000
o systému identifikace a evidence skotu, o označování hovězího masa a výrobků z hovězího
masa a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 820/97, v platném znění.
Nařízení Komise (ES) č. 1825/2000 ze dne 25. srpna 2000, kterým se stanoví prováděcí
pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1760/2000, pokud jde o
označování hovězího masa a výrobků z hovězího masa, v platném znění.
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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. 1829/2003 ze dne 22. září 2003 o geneticky
modifikovaných potravinách, v platném znění.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1830/2003 ze dne 22. září 2003 týkající se
sledovatelnosti a označování geneticky modifikovaných organismů a sledovatelnosti potravin
a krmiv vyrobených z geneticky modifikovaných organismů, a kterým se mění směrnice
č. 2001/18/ES, v platném znění.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 ze dne 29. dubna 2004 o hygieně
potravin, v platném znění.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým
se stanoví zvláštní hygienická pravidla pro potraviny živočišného původu, v platném znění.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým
se stanoví zvláštní pravidla pro organizaci úředních kontrol produktů živočišného původu
určených k lidské spotřebě, v platném znění.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004 ze dne 27. října 2004
o materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami a o zrušení směrnic
80/590/EHS a 89/109/EHS, v platném znění.
Rozhodnutí Komise 2005/1/ES ze dne 27. prosince 2004, kterým se schvalují metody třídění
jatečně upravených těl prasat v České republice, v platném znění.
Nařízení Komise (ES) č. 37/2005 ze dne 12. ledna 2005 o sledování teplot v přepravních
prostředcích, úložných a skladovacích prostorech pro hluboce zmrazené potraviny určené
k lidské spotřebě.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005 ze dne 23. února 2005
o maximálních limitech reziduí pesticidů v potravinách a krmivech rostlinného a živočišného
původu a na jejich povrchu a o změně směrnice Rady 91/414/EHS, v platném znění.
Nařízení Komise (ES) č. 2073/2005 ze dne 15. listopadu 2005 o mikrobiologických kritériích
pro potraviny, v platném znění.
Nařízení Komise (ES) č. 2074/2005 ze dne 5. prosince 2005, kterým se stanoví prováděcí
opatření pro některé výrobky podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES)
č. 853/2004 a pro organizaci úředních kontrol podle nařízení Evropského parlamentu a Rady
(ES) č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004, kterým se stanoví odchylka od nařízení Evropského
parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 a kterým se mění nařízení (ES) č. 853/2004 a (ES)
č. 854/2004, v platném znění.
Nařízení Komise (ES) č. 1635/2006 ze dne 6. listopadu 2006, kterým se stanoví prováděcí
pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 737/90 o podmínkách dovozu zemědělských produktů
pocházejících ze třetích zemí po havárii jaderné elektrárny v Černobylu, v platném znění.
Nařízení Komise (ES) č. 1881/2006 ze dne 19. prosince 2006, kterým se stanoví maximální
limity některých kontaminujících látek v potravinách, v platném znění.
Nařízení Komise (ES) č. 1882/2006 ze dne 19. prosince 2006, kterým se stanoví metody
odběru vzorků a metody analýzy pro úřední kontrolu množství dusičnanů v některých
potravinách.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 ze dne 20. prosince 2006
o výživových a zdravotních tvrzeních při označování potravin, v platném znění.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1925/2006 ze dne 20. prosince 2006
o přidávání vitaminů a minerálních látek a některých dalších látek do potravin, v platném
znění.
Nařízení Komise (ES) č. 445/2007 ze dne 23. dubna 2007, kterým se stanovují některá
prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2991/94, kterým se stanovují normy pro
roztíratelné tuky, a nařízení Rady (EHS) č. 1898/87 o ochraně označení používaných při
uvádění mléka a mléčných výrobků na trh.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 110/2008 ze dne 15. ledna 2008 o definici,
popisu, obchodní úpravě, označování a ochraně zeměpisných označení lihovin a o zrušení
nařízení Rady (EHS) č. 1576/89, v platném znění.
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z recyklovaných plastů určených pro styk s potravinami a o změně nařízení (ES)
č. 2023/2006, v platném znění.
Nařízení Komise (ES) č. 543/2008 ze dne 16. června 2008, kterým se stanoví prováděcí
pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, pokud jde o obchodní normy pro drůbeží maso,
v platném znění.
Nařízení Komise (ES) č. 566/2008 ze dne 18. června 2008, kterým se stanoví prováděcí
pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, pokud jde o uvádění masa dvanáctiměsíčního
nebo mladšího skotu na trh, v platném znění.
Nařízení Komise (ES) č. 589/2008 ze dne 23. června 2008, kterým se stanoví prováděcí
pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, pokud jde o obchodní normy pro vejce,
v platném znění.
Nařízení Rady (ES) č. 733/2008 ze dne 15. července 2008 o podmínkách dovozu
zemědělských produktů pocházejících ze třetích zemí po havárii jaderné elektrárny
v Černobylu, v platném znění.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1331/2008 ze dne 16. prosince 2008,
kterým se stanoví jednotné povolovací řízení pro potravinářské přídatné látky, potravinářské
enzymy a látky určené k aromatizaci potravin.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1332/2008 ze dne 16. prosince 2008
o potravinářských enzymech a o změně směrnice Rady 83/417/EHS, nařízení Rady (ES)
č. 1493/1999, směrnice 2000/13/ES, směrnice Rady 2001/112/ES a nařízení (ES) č. 258/97,
v platném znění.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 ze dne 16. prosince 2008
o potravinářských přídatných látkách, v platném znění.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1334/2008 ze dne 16. prosince 2008
o látkách určených k aromatizaci a některých složkách potravin vyznačujících se aromatem
pro použití v potravinách nebo na jejich povrchu a o změně nařízení Rady (EHS) č. 1601/91,
nařízení (ES) č. 2232/96 a č. 110/2008 a směrnice 2000/13/ES, v platném znění.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 470/2009 ze dne 6. května 2009, kterým se
stanoví postupy Společenství pro stanovení limitů reziduí farmakologicky účinných látek
v potravinách živočišného původu, kterým se zrušuje nařízení Rady (EHS) č. 2377/90 a
kterým se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/82/ES a nařízení
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 726/2004.
Nařízení Komise (ES) č. 450/2009 ze dne 29. května 2009 o aktivních a inteligentních
materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami.
Nařízení Komise (ES) č. 669/2009 ze dne 24. července 2009, kterým se provádí nařízení
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004, pokud jde o zesílené úřední kontroly
dovozu některých krmiv a potravin jiného než živočišného původu, a kterým se mění
rozhodnutí 2006/504/ES, v platném znění.
Nařízení Komise (EU) č. 115/2010 ze dne 9. února 2010, kterým se stanoví podmínky použití
aktivovaného oxidu hlinitého pro odstranění fluoridů z přírodních minerálních vod a
pramenitých vod.
Rozhodnutí Komise č. 2010/791/EU ze dne 20. prosince 2010, kterým se stanoví seznam
produktů uvedených v bodě III odst. 1 druhém pododstavci přílohy XII nařízení Rady (ES)
č. 1234/2007.
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 543/2011 ze dne 7. června 2011, kterým se stanoví
prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 pro odvětví ovoce a zeleniny a odvětví
výrobků z ovoce a zeleniny, v platném znění.
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 931/2011 ze dne 19. září 2011 o požadavcích na
sledovatelnost stanovených nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 pro
potraviny živočišného původu.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 ze dne 25. října 2011
o poskytování informací o potravinách spotřebitelům, o změně nařízení Evropského
parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 a (ES) č. 1925/2006 a o zrušení směrnice Komise
87/250/EHS, směrnice Rady 90/496/EHS, směrnice Komise 1999/10/ES, směrnice
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nařízení Komise (ES) č. 608/2004, v platném znění.
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1333/2011 ze dne 19. prosince 2011, kterým se stanoví
obchodní normy pro banány, pravidla pro dodržování těchto obchodních norem a požadavky
na oznamování v odvětví banánů, v platném znění.
Prováděcí rozhodnutí Komise 2011/884/EU ze dne 22. prosince 2011 o mimořádných
opatřeních týkajících se nepovolené geneticky modifikované rýže v produktech z rýže
pocházejících z Číny a o zrušení rozhodnutí 2008/289/ES.
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 29/2012 ze dne 13. ledna 2012 o obchodních normách
pro olivový olej, v platném znění.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 ze dne 21. listopadu 2012
o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin.
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 208/2013 ze dne 11. března 2013 o požadavcích na
sledovatelnost u klíčků a semen určených k produkci klíčků.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 609/2013 ze dne 12. června 2013
o potravinách určených pro kojence a malé děti, potravinách pro zvláštní lékařské účely
a náhradě celodenní stravy pro regulaci hmotnosti a o zrušení směrnice Rady 92/52/EHS,
směrnic Komise 96/8/ES, 1999/21/ES, 2006/125/ES a 2006/141/ES, směrnice Evropského
parlamentu a Rady 2009/39/ES a nařízení Komise (ES) č. 41/2009 a (ES) č. 953/2009,
v platném znění.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1379/2013 ze dne 11. prosince 2013 o
společné organizaci trhů s produkty rybolovu a akvakultury a o změně nařízení Rady (ES)
č. 1184/2006 a (ES) č. 1224/2009 a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 104/2000, v platném
znění.
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1337/2013 ze dne 13. prosince 2013, kterým se stanoví
prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011, pokud jde
o uvádění země původu nebo místa provenience u čerstvého, chlazeného a zmrazeného
vepřového, skopového, kozího a drůbežího masa.
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.
Nařízení Komise (EU) č. 579/2014 ze dne 28. května 2014, kterým se stanoví odchylka
od některých ustanovení přílohy II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES)
č. 852/2004, pokud jde o námořní přepravu tekutých olejů a tuků, v platném znění.
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/949 ze dne 19. června 2015, kterým se schvalují
předvývozní kontroly prováděné některými třetími zeměmi u některých potravin, pokud jde
o přítomnost některých mykotoxinů, v platném znění.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2283 ze dne 25. listopadu 2015
o nových potravinách, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011
a o zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 a nařízení Komise (ES)
č. 1852/2001.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 ze dne 15. března 2017 o úředních
kontrolách a jiných úředních činnostech prováděných s cílem zajistit uplatňování
potravinového a krmivového práva a pravidel týkajících 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).
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/1182 ze dne 20. dubna 2017, kterým se
doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde
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tržních cen některých kategorií jatečně upravených těl a živých zvířat.
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1184, kterým se stanoví pravidla pro uplatňování
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o klasifikační stupnice
Unie pro jatečně upravená těla skotu, prasat a ovcí a o ohlašování tržních cen některých
kategorií jatečně upravených těl a živých zvířat.
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2470 ze dne 20. prosince 2017, kterým se zřizuje
seznam Unie pro nové potraviny v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU)
2015/2283 o nových potravinách, v platném znění.
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/456 ze dne 19. března 2018 o procedurálních krocích
konzultačního postupu pro určování statusu nových potravin v souladu s nařízením
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2283 o nových potravinách.
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/574 ze dne 15. prosince 2017 o technických normách
pro zavedení a provoz systému sledovatelnosti tabákových výrobků.
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2018/576 ze dne 15. prosince 2017 o technických
normách pro bezpečnostní prvky používané na tabákové výrobky.
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/775 ze dne 28. května 2018, kterým se stanoví
pravidla pro použití čl. 26 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011
o poskytování informací o potravinách spotřebitelům, pokud jde o pravidla pro uvádění země
původu nebo místa provenience primární složky potraviny.“.
3.

V § 2 odst. 1 písm. a) se slova „doplňující odborný posudek“ nahrazují slovy
„vypracování druhého odborného stanoviska“.

CELEX: 32017R0625
4.

V § 2 odst. 1 písm. o) se slova „a maso krokodýlů“ nahrazují slovy „, maso krokodýlů
a hmyz určený k lidské spotřebě a výrobky získané zpracováním tohoto hmyzu nebo
dalším zpracováním takto zpracovaných výrobků“.

5.

Poznámka pod čarou č. 24 zní:

„24) Čl. 11 nařízení Komise (ES) č. 669/2009, v platném znění.“.
6.

V § 3 odst. 1 se na konci textu písmene h) doplňují slova „a dodržet zvláštní
podmínky dovozu pro vybrané potraviny, stanoví-li tak přímo použitelný předpis
Evropské unie upravující zvláštní podmínky dovozu61)“.

Poznámka pod čarou č. 61 zní:
„61) Například nařízení Komise (ES) č. 669/2009, v platném znění, prováděcí nařízení Komise
(EU) č. 884/2014 ze dne 13. srpna 2014, kterým se stanoví zvláštní podmínky dovozu
některých krmiv a potravin z některých třetích zemí v důsledku rizika kontaminace
aflatoxiny a kterým se zrušuje nařízení (ES) č. 1152/2009, v platném znění, prováděcí
nařízení Komise (EU) 2018/1660 ze dne 7. listopadu 2018, kterým se ukládají zvláštní
podmínky pro dovoz některých potravin jiného než živočišného původu z některých
třetích zemí z důvodu rizika kontaminace rezidui pesticidů, kterým se mění nařízení (ES)
č. 669/2009 a zrušuje prováděcí nařízení (EU) č. 885/2014, prováděcí nařízení Komise
(EU) 2017/186 ze dne 2. února 2017, kterým se stanoví zvláštní podmínky použitelné
pro vstup zásilek z některých třetích zemí do Unie v důsledku mikrobiologické
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(EU) 2015/175 ze dne 5. února 2015, kterým se ukládají zvláštní podmínky použitelné na
dovoz guarové gumy pocházející nebo zasílané z Indie vzhledem k rizikům kontaminace
pentachlorfenolem a dioxiny, prováděcí rozhodnutí Komise 2011/884/EU.“.
7.

V § 3 odst. 1 písmeno i) zní:
„i) oznámit příslušnému orgánu dozoru v listinné podobě nebo v elektronické podobě
dálkovým přenosem dat zahájení, změny nebo ukončení výkonu předmětu činnosti
podle tohoto zákona nejpozději v den, kdy tyto skutečnosti nastaly, a dále v oznámení
uvést a ke dni změny aktualizovat
1.
2.
3.
4.

své jméno, příjmení nebo obchodní firmu, sídlo a adresu provozovny, jde-li o osobu
fyzickou, nebo obchodní firmu nebo název, sídlo a adresu provozovny, jde-li
o osobu právnickou,
identifikační číslo osoby,
předmět činnosti nebo podnikání a
konkrétní činnosti, které jako provozovatel potravinářského podniku provozuje;
tyto údaje se při poskytování stravovacích služeb oznamují příslušnému orgánu
ochrany veřejného zdraví, který je neprodleně předává ostatním orgánům dozoru
uvedeným v § 16,“.

CELEX: 32017R0625
8.

V § 3 odst. 1 písm. l) se za slova „bezpečnosti potraviny“ vkládají slova „, zaznamenat
datum rozbalení potraviny“.

9.

V § 3 odst. 1 písm. q) úvodní části ustanovení se za slovo „trh“ vkládají slova
„, odděleně umístit a připojit informaci o vyřazení,“.

10.

V § 3 odst. 1 písm. q) bodě 1 se text „e)“ nahrazuje slovy „f) a potraviny s prošlým
datem minimální trvanlivosti, které nejsou bezpečné“.

11.

V § 3 odst. 1 písm. q) se na konci textu bodu 2 doplňují slova „nebo do obalů, které
nechrání potraviny před znehodnocením“.

12.

V § 3 odst. 1 se písmeno s) zrušuje.

Dosavadní písmeno t) se označuje jako písmeno s).
13.

V § 3 odst. 4 písm. b) se slova „určená místa vstupu nebo určená místa dovozu
stanovená prováděcím právním předpisem“ nahrazují slovy „stanoviště hraniční
kontroly62) určená Ministerstvem zemědělství (dále jen „ministerstvo“) nebo přes jiná
kontrolní místa než jsou stanoviště hraniční kontroly podle čl. 53 nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) 2017/625“.
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„62) Čl. 3 odst. 38 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625.“.
CELEX: 32017R0625
14.

V § 3 se na konci odstavce 4 tečka nahrazuje slovem „a“ a doplňuje se písmeno d),
které zní:

„d) v případě potravin podle čl. 47 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
2017/625 vyplnit a předat příslušnému orgánu dozoru část společného zdravotního
vstupního dokladu podle čl. 56 tohoto nařízení.“.
15.

V § 3d odst. 1 závěrečné části ustanovení se slova „Ministerstvu zemědělství (dále
jen „ministerstvo“)“ nahrazují slovem „ministerstvu“.

16.

V § 3d odstavec 3 včetně poznámky pod čarou č. 63 zní:

„(3) Provozovatel potravinářského podniku, který v místě určení přijímá potraviny
vymezené prováděcím právním předpisem z jiného členského státu Evropské unie nebo
ze třetí země, je povinen informovat orgán dozoru příslušný podle § 16 odst. 4 nebo 5
o jejich příchodu podle prováděcího právního předpisu, který na základě analýzy rizika podle
čl. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 v rozsahu nezbytně nutném
pro organizaci úředních kontrol stanoví druh potraviny, termín, rozsah a způsob
informování63).
______________________________________
63)

Vyhláška č. 172/2015 Sb., o informační povinnosti příjemce potravin v místě určení,
ve znění pozdějších předpisů.“.

17.

V § 4 odstavec 4 zní:

„(4) Žádost podle odstavce 3 obsahuje kromě obecných náležitostí žádosti podle
správního řádu
a) jméno, příjmení, datum narození a místo pobytu odpovědného zástupce fyzické
osoby, je-li ustanoven,
b) jméno, příjmení a místo pobytu osoby, která je statutárním orgánem právnické
osoby nebo jeho členem,
c) adresu ozařovny a úředně ověřený podpis žadatele,
d) předmět a rozsah činnosti, pro kterou je schválení žádáno, a způsob jejího
zabezpečení,
e) zdůvodnění technologické potřeby ozařování potravin,
f) analýzu rizik a kritických kontrolních bodů možného porušení zdravotní
nezávadnosti potravin podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES)
č. 852/2004, v platném znění, a
g) specifikaci zdrojů ionizujícího záření, sanitační řád a dokumentaci podle odstavce
2 písm. b).
Státní zemědělská a potravinářská inspekce si k žádosti podle odstavce 3 vyžádá
od Státního úřadu pro jadernou bezpečnost kopii povolení k nakládání se zdrojem
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vyžadováno.“.
18.

V § 4 odstavec 8 zní:

„(8) Potraviny ozářené ionizujícím zářením v členských státech Evropské unie, které
nejsou určeny konečnému spotřebiteli ani provozovateli potravinářského podniku, který
provozuje stravovací službu, musí být při uvádění na trh v České republice doprovázeny
dokumentací obsahující jméno a adresu schválené ozařovny, která ozáření provedla, nebo
údaji o referenčním čísle a způsobu ozáření jednotlivých druhů potravin.“.
CELEX: 31999L0002
19.

Poznámka pod čarou č. 27 zní:

„27) Čl. 10 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013.
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/1182.
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1184.“.
20.

V § 6 odst. 2 se slova „Symbol „e“ pro označení množství potraviny lze uvést na
obalu“ nahrazují slovy „Provozovatel potravinářského podniku uvedený v odstavci 1
může uvést symbol „e“ na obalu pro označení množství potraviny“.

21.

V § 9b odst. 1 písm. a) se za slovo „prvovýroba48),“ vkládají slova „narození, chov,“ a
na konci písmene se slovo „nebo“ zrušuje.

22.

V § 9b se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje slovem „, nebo“ a doplňuje se
písmeno c), které zní:

„c) jde o potravinu stanovenou prováděcím právním předpisem, jejíž výroba proběhla na
území České republiky.“.
23.

Za § 9b se vkládá nový § 9c, který zní.
„§ 9c

(1) Při uvádění potraviny na trh lze poskytnout informaci o jejím výrobci výrazem
„výrobce:“ nebo výrazem, který má pro spotřebitele stejný význam, pokud za touto informací
následuje jméno a příjmení nebo název anebo obchodní firma a adresa provozovatele
potravinářského podniku, který potravinu vyrobil.
(2) Pokud se sídlo provozovatele potravinářského podniku podle odstavce 1 a jeho
provozovna, ve které byla potravina vyrobena, nacházejí v různých zemích, uvede se také
název země, ve které se nachází provozovna, a to uvozený výrazem: „provozovna:“.“.
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V § 10 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena f) a g),
které včetně poznámky pod čarou č. 64 znějí:

„f) obsahující látky v rozporu s požadavky na složení doplňků stravy nebo látky zakázané při
výrobě potravin podle vyhlášky o doplňcích stravy a složení potravin64) a
g) označené zdánlivě totožně s potravinou uváděnou na trh v jiném členském státě Evropské
unie, ačkoliv potravina uváděná na trh v České republice má odlišné složení nebo
vlastnosti.
______________________________________
64)

Vyhláška č. 58/2018 Sb., o doplňcích stravy a složení potravin.“.

25.

V § 11 odst. 2 se za větu první vkládá věta „Tato povinnost se nevztahuje na nápoje
s obsahem alkoholu nad 0,5 % objemových.“.

26.

V § 12c odstavec 1 zní:
„(1) Výrobce, dovozce, maloobchodní prodejce a distributor tabákových výrobků jsou

povinni
a) požádat v případech uvedených v čl. 9, 10, 14, 16 a 18 prováděcího nařízení
Komise (EU) 2018/574 Státní tiskárnu cenin, s. p., (dále jen „Státní tiskárna cenin“)
o přidělení jedinečného identifikátoru, jedinečného identifikátoru na úrovni
skupinových balení a identifikačního kódu hospodářského subjektu, zařízení
a stroje a
b) zajistit, aby jednotkové balení cigaret a tabáku určeného k ručnímu balení cigaret
bylo označeno jedinečným identifikátorem vydaným Státní tiskárnou cenin
způsobem stanoveným prováděcím právním předpisem.“.
CELEX: 32018R0574
27.

V § 12c odst. 3 se za slovo „identifikátorem“ vkládají slova „vydaným Státní tiskárnou
cenin a“.

CELEX: 32018R0574
28.

V § 12c se doplňují odstavce 5 a 6, které znějí:

„(5) Výrobce a dovozce tabákových výrobků poskytnou vzorky tabákových výrobků,
které jsou uváděny na trh, Státní zemědělské a potravinářské inspekci na základě její
žádosti. Vzorky musí být poskytnuty ve formátu jednotkových balení a musí obsahovat
použitý bezpečnostní prvek. Státní zemědělská a potravinářská inspekce zaplatí za
poskytnuté vzorky náhradu; postupuje při tom podle § 11 odst. 2 a 3 kontrolního řádu.
(6) Dojde-li k ohrožení integrity ověřovacího elementu bezpečnostního prvku podle
čl. 6 odst. 2 prováděcího rozhodnutí Komise (EU) 2018/576, ústřední inspektorát Státní
zemědělské a potravinářské inspekce nařídí nahrazení nebo změnu bezpečnostního prvku
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prvku. Nařízení náhrady nebo změny bezpečnostního prvku může být prvním úkonem
v řízení.“.
CELEX: 32018D0576
29.

V § 12h odst. 2 úvodní části ustanovení se slova „nebo vnějším“ nahrazují slovy „a
vnějším“.

CELEX: 32014L0040
30.

V § 12h odst. 2 písm. a) se slova „až d)“ nahrazují slovy „a c); čisté množství může
být uvedeno i v ml“.

31.

V § 12h odst. 3 úvodní části ustanovení se za slovo „obsahovala“ vkládá slovo
„přiložený“.

CELEX: 32014L0040
32.

V § 12h odst. 7 se číslo „3“ nahrazuje číslem „2“.

33.

V § 12i odst. 3 se slovo „může“ nahrazuje slovy „nebo krajské hygienické stanice jsou
oprávněny“.

CELEX: 32014L0040
34.

Nad označení § 13f se vkládá nadpis, který zní: „Sledovatelnost tabákových
výrobků“.

35.

Nadpis § 13f se zrušuje.

36.

V § 13f odst. 1, 2 a 7 se slova „dovozce a distributor“ nahrazují slovy „dovozce,
distributor a maloobchodní prodejce“.

CELEX: 32014L0040
37.

V § 13f odst. 4 písm. a) se slova „dovozcům a distributorům“ nahrazují slovy
„dovozcům, distributorům a maloobchodním prodejcům“.

CELEX: 32014L0040
38.

V § 13f se doplňují odstavce 8 a 9, které znějí:
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„(8) Povinnosti maloobchodního prodejce tabákových výrobků podle odstavců 1, 2 a 7
a povinnost výrobce tabákových výrobků vůči maloobchodnímu prodejci tabákových výrobků
podle odstavce 4 písm. a) se nevztahují na místo maloobchodního prodeje tabákových
výrobků, kde uvádí tabákové výrobky na trh.
(9) Výrobce a dovozce tabákových výrobků na žádost Státní zemědělské a
potravinářské inspekce poskytnou plný přístup k záznamu ověřovacího postupu vytvořeného
prostředkem k ověření neoprávněné manipulace podle čl. 7 prováděcího nařízení Komise
(EU) 2018/574.“.
CELEX: 32014L0040
CELEX: 32018R0574
39.

Za § 13f se vkládá nový § 13g, který zní:
„§ 13g

(1) Státní zemědělská a potravinářská inspekce je národním správcem úložiště dat
pro účely sledovatelnosti tabákových výrobků podle čl. 25 prováděcího nařízení Komise (EU)
2018/574.
(2) Státní tiskárna cenin je podle čl. 3 prováděcího nařízení Komise (EU) 2018/574 na
území České republiky jediným vydavatelem
a) jedinečného identifikátoru na úrovni jednotkového balení podle čl. 6 prováděcího
nařízení Komise (EU) 2018/574,
b) jedinečného identifikátoru na úrovni skupinového balení podle čl. 10 prováděcího
nařízení Komise (EU) 2018/574,
c) identifikačního kódu hospodářského subjektu podle čl. 14 prováděcího nařízení
Komise (EU) 2018/574,
d) identifikačního kódu zařízení podle čl. 16 prováděcího nařízení Komise (EU)
2018/574 a
e) identifikačního kódu stroje podle čl. 18 prováděcího nařízení Komise (EU) 2018/574.
(3) Státní zemědělská a potravinářská inspekce je oprávněna uzavírat další dohody
o úrovni služeb s poskytovatelem sekundárního úložiště podle čl. 27 prováděcího nařízení
Komise (EU) 2018/574.
(4) V případě odesílání a překládky jednotkových nebo skupinových balení
tabákových výrobků s celkovou hmotností nižší než 10 kg určených mimo Evropskou unii lze
povinnosti podle čl. 32 odst. 1 písm. c) až e) prováděcího nařízení Komise (EU) 2018/574
splnit poskytnutím přístupu k záznamům systému sledování zásilek, který patří provozovateli
logistických nebo poštovních služeb.
(5) Nezávislá třetí strana, která dodala a nainstalovala prostředek k ověření
neoprávněné manipulace, předloží po jeho instalaci bez zbytečného odkladu Státní
zemědělské a potravinářské inspekci a Evropské komisi prohlášení podle čl. 7 prováděcího
nařízení Komise (EU) 2018/574.
(6) V případě zjištění vážného porušení požadavků na výrobu, dovoz, distribuci nebo
uvádění tabákových výrobků na trh stanovených tímto zákonem nebo přímo použitelným
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inspekce o deaktivaci
a) identifikačního kódu hospodářského subjektu podle čl. 15 prováděcího nařízení
Komise (EU) 2018/574,
b) identifikačního kódu zařízení podle čl. 17 prováděcího nařízení Komise (EU)
2018/574, nebo
c) identifikačního kódu stroje podle čl. 19 prováděcího nařízení Komise (EU) 2018/574
a Státní tiskárna cenin identifikační kód podle písmene a), b) nebo c) neprodleně deaktivuje
a o deaktivaci kódu informuje Státní zemědělskou a potravinářskou inspekci.
(7) Státní zemědělská a potravinářská inspekce s uvedením důvodů informuje
o deaktivaci kódu podle odstavce 6 písm. a) a b) výrobce, dovozce, distributora,
maloobchodního prodejce nebo provozovatele první maloobchodní prodejny, jehož kód byl
deaktivován, a o deaktivaci kódu podle odstavce 6 písm. c) informuje výrobce nebo dovozce
tabákových výrobků.
(8) Rozhodnutí podle odstavce 6 může být prvním úkonem v řízení.“.
CELEX: 32018R0574
40.

Poznámka pod čarou č. 52 se zrušuje, a to včetně odkazů na poznámku pod čarou.

41.

V § 15 se na konci odstavce 4 doplňuje věta „Ministerstvo předá a aktualizuje
kontaktní údaje styčných míst podle čl. 103 nařízení Evropského parlamentu a Rady
(EU) 2017/625 Evropské komisi a členským státům Evropské unie.“.

CELEX: 32017R0625
42.

V § 15 odstavec 7 zní:

„(7) Ministerstvo je kontaktním místem, koordinuje přípravu, zpracování a zveřejnění
a zajistí předložení víceletého vnitrostátního plánu kontrol podle čl. 109 až 111 nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 a výroční zprávy o prováděných kontrolách
podle čl. 113 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625.“.
CELEX: 32017R0625
43.

V § 15 odst. 8 písmeno d) zní:

„d) o určení statusu nových potravin podle čl. 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady
(EU) 2015/2283,“.
CELEX: 32015R2283
44.

Poznámka pod čarou č. 15c se zrušuje, a to včetně odkazu na poznámku pod čarou.
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V § 15 odst. 12 se na konci písmene b) doplňují slova „výrobců, dovozců,
maloobchodních prodejců a distributorů tabákových výrobků a výrobků souvisejících
s tabákovými výrobky a“.

46.

V § 15a odst. 1 písm. a) se číslo „7“ nahrazuje číslem „8“.

47.

V § 15a se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena e) až
s), která znějí:

„e) určí na návrh příslušného dozorového orgánu podle § 14 stanoviště hraniční kontroly
postupem podle čl. 59 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625,
f) zruší na návrh příslušného dozorového orgánu podle § 14 určení stanoviště hraniční
kontroly podle čl. 62 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625,
g) uvědomí podle čl. 62 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 Evropskou
komisi a ostatní členské státy Evropské unie o tom, že určení stanoviště hraniční kontroly
bylo zrušeno, a o důvodech tohoto zrušení,
h) pozastaví na návrh příslušného dozorového orgánu podle § 14 určení stanoviště hraniční
kontroly, o této skutečnosti uvědomí Evropskou komisi a ostatní členské státy Evropské
unie, vyznačí pozastavení v seznamu stanovišť hraniční kontroly na území České
republiky a za stanovených podmínek toto pozastavení zruší v souladu s čl. 63 nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625,
i) zveřejní na svých internetových stránkách aktualizovaný seznam stanovišť hraniční
kontroly na území České republiky podle čl. 60 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a
Rady (EU) 2017/625 a informuje Evropskou komisi o kontaktních údajích včetně jejich
zpřístupnění podle čl. 4 odst. 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625,
j) určí na návrh příslušného dozorového orgánu podle § 14 národní referenční laboratoř a
zajistí naplnění požadavků podle čl. 100 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
2017/625,
k) zpracuje a ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví, Ministerstvem obrany a
Ministerstvem vnitra aktualizuje pohotovostní plány pro potraviny podle čl. 115 odst. 1 až
3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625,
l) informuje Evropskou komisi podle čl. 124 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady
(EU) 2017/625 o kontrolách, které plánuje třetí země provést v České republice,
m) určuje status nových potravin podle čl. 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
2015/2283 a je příslušným orgánem při procedurálních krocích podle tohoto nařízení a při
provádění konzultačního postupu pro určování statusu nových potravin podle
prováděcího nařízení Komise (EU) 2018/456,
n) podává Evropské komisi žádost o určení statusu nových potravin podle čl. 5 nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2283 a předkládá Evropské komisi
odůvodněné námitky, které se týkají bezpečnosti, proti uvedení tradiční potraviny na trh v
Evropské unii podle čl. 15 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2283,

- 14 o) vydává osvědčení o odborné způsobilosti k provádění klasifikace jatečných zvířat podle
§ 4a a přijímá opatření pro klasifikační stupnici Unie pro jatečně upravená těla podle čl.
10 a přílohy IV nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 1308/2013,
p) je příslušným orgánem pro povolování automatizovaných metod klasifikace jatečně
upravených těl skotu a ovcí a pro informování Evropské komise podle čl. 10 nařízení
Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/1182, sděluje Evropské komisi metody
klasifikace jatečně upravených těl prasat pro účely jejich schválení a použití v České
republice podle čl. 11 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/1182
a oznamuje Evropské komisi informace podle čl. 25 nařízení Komise v přenesené
pravomoci (EU) 2017/1182,
q) zajistí informování výrobců a dovozců tabákových výrobků o kombinacích ověřovacích
elementů a typech ověřovacích elementů bezpečnostních prvků podle čl. 3 a 4
prováděcího rozhodnutí Komise (EU) č. 2018/576,
r) je ve vztahu k poskytovateli ověřovacích elementů bezpečnostního prvku tabákového
výrobku příslušným orgánem podle čl. 8 prováděcího rozhodnutí Komise (EU) 2018/576 a
s) podává podle čl. 6 prováděcího rozhodnutí Komise 2011/884/EU Evropské komisi zprávu
o výsledcích analytických zkoušek týkajících se kontroly zásilek produktů z rýže, které
pocházejí nebo byly zaslány z Číny.“.
CELEX: 32017R0625
CELEX: 32015R2283
CELEX: 32018R0456
CELEX: 32013R1308
CELEX: 32017R1182
CELEX: 32018D0576
CELEX: 32011D0884
48.

V § 15b se doplňují odstavce 6 až 8, které znějí:

„(6) Ministerstvo oznámí Evropské komisi jmenování vydavatele jedinečného
identifikátoru, identifikačního kódu hospodářského subjektu, identifikačního kódu zařízení a
identifikačního kódu stroje podle prováděcího nařízení Komise (EU) 2018/574 na území
České republiky a údaje o něm zveřejní podle čl. 3 prováděcího nařízení Komise (EU)
2018/574.
(7) Státní zemědělská a potravinářská inspekce v návaznosti na § 12c odst. 6
informuje výrobce tabákových výrobků, dovozce tabákových výrobků a poskytovatele
bezpečnostního prvku o ohrožení bezpečnostního prvku podle čl. 6 odst. 2 prováděcího
rozhodnutí Komise (EU) 2018/576.
(8) Generální ředitelství cel bezodkladně informuje Státní zemědělskou a
potravinářskou inspekci o narušení integrity tabákové nálepky.“.
CELEX: 32018R0574
CELEX: 32018D0576

- 15 49.

V § 16 odst. 7 větě první se slova „doplňující odborný posudek“ nahrazují slovy
„vypracování druhého odborného stanoviska“ a věty druhá až poslední se nahrazují
větou „Při úředních kontrolách dodržování požadavků stanovených nařízením
Evropského parlamentu a Rady (EU) 1308/2013 a při úředních kontrolách tabákových
výrobků se při získání druhého odborného stanoviska postupuje v souladu s čl. 35
odst. 1 a 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625.“.

50.

V § 16 odstavec 8 zní:

„(8) V případě kontroly prodeje na dálku se vzorek pro vypracování druhého
odborného stanoviska neposkytuje. Tím není dotčeno právo na získání druhého odborného
stanoviska, které opravňuje kontrolovanou osobu požádat o dokumentární přezkum podle
čl. 35 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625.“.
CELEX: 32017R0625
51.

Poznámky pod čarou č. 15g a 15h znějí:

„15g) Čl. 34 až 42 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625.
15h)
Čl. 79 odst. 2 písm. c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625.“.
CELEX: 32017R0625
52.

V § 16 odst. 11 větě druhé se za slovo „nákladů“ vkládají slova „pro účely výpočtu
nákladů“ a na konci textu věty se doplňují slova „podle čl. 82 odst. 1 nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625“.

CELEX: 32017R0625
53.

V § 16 odst. 13 se slova „, které vznikly v souvislosti se vstupem potravin ze třetích
zemí podle přímo použitelného předpisu Evropské unie o úředních kontrolách15j)“
nahrazují slovy „pro účely výpočtu nákladů, které vznikly v souvislosti se vstupem
potravin ze třetích zemí podle čl. 47 odst. 1 písm. d), e) nebo f) nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) 2017/625 a přímo použitelných předpisů Evropské unie
upravujících dovoz některých potravin ze třetích zemí24)“.

Poznámka pod čarou č. 15j se zrušuje.
CELEX: 32017R0625
54.

V § 16 odst. 14 se za větu první vkládá věta „V případě kontroly dovozu spočívající
výhradně v kontrole dokladů v souladu s čl. 3 bodem 41 a čl. 79 odst. 4 nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625, která trvá nejvýše 1 hodinu, se
náklady nehradí.“.

CELEX: 32017R0625

- 16 55.

V § 17 odst. 1 písm. p) až r) se za slovo „potraviny“ vkládají slova „nebo odděleně
neumístí nebo nepřipojí informaci o vyřazení potravin“.

56.

V § 17 odst. 1 se písmeno t) zrušuje.

Dosavadní písmena u) až z) se označují jako písmena t) až y).
57.

V § 17 odst. 2 se na konci textu písmene e) doplňují slova „nebo § 9c“.

58.

V § 17 odstavec 4 zní:

„(4) Provozovatel potravinářského podniku, který dováží potraviny z třetích zemí, se
dále dopustí přestupku tím, že
a) dováží potraviny v rozporu s § 3 odst. 4 nebo § 4 odst. 7 písm. c),
b) dováží potraviny v rozporu s přímo použitelnými předpisy Evropské unie
upravujícími požadavky na dovoz potravin, které se týkají bezpečnosti potravin,
nebo
c) jiným jednáním, než je uvedeno v písmeni a) nebo b), nesplní povinnost podle přímo
použitelného předpisu Evropské unie upravujícího požadavky na dovoz potravin.“.
59.

V § 17c odst. 2 se na konci textu písmene i) doplňují slova „nebo 3“.

60.

V § 17c odst. 2 se na konci textu písmene j) doplňují slova „nebo 4“.

61.

V § 17c odst. 2 písm. m) se slovo „nebo“ zrušuje.

62.

V § 17c se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena o)
až q), která znějí:

„o) neprovede záznamy podle § 13f odst. 1,
p) nevede záznamy o veškerém nakládání s tabákovými výrobky podle § 13f odst. 2, nebo
q) neuchovává údaje podle § 13f odst. 7.“.
63.

V § 17c odst. 3 písm. d) se slovo „nebo“ zrušuje.

64.

V § 17c se na konci odstavce 3 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena f) a g),
která znějí:

„f) neposkytne vzorky tabákových výrobků podle § 12c odst. 5, nebo
g) neposkytne na žádost Státní zemědělské a potravinářské inspekce plný přístup
k záznamu ověřovacího postupu podle § 13f odst. 9.“.
65.

V § 17c odst. 4 se vkládá nové písmeno a), které zní:

- 17 „a) nezajistí, aby elektronické cigarety nebo náhradní náplně do nich splňovaly některý
z požadavků podle prováděcího právního předpisu upravujícího složení, vzhled, jakost a
vlastnosti elektronických cigaret nebo náhradních náplní do nich,“.
Dosavadní písmena a) a b) se označují jako písmena b) a c).
CELEX: 32014L0040
66.

V § 17c odst. 6 písm. a) se slovo „nebo“ zrušuje.

67.

V § 17c se na konci odstavce 6 tečka nahrazuje slovem „, nebo“ a doplňuje se
písmeno c), které zní:

„c) nezajistí, aby bylinné výrobky určené ke kouření splňovaly požadavky podle prováděcího
právního předpisu upravujícího složení, vzhled, jakost a vlastnosti elektronických cigaret,
náhradních náplní do nich a bylinných výrobků určených ke kouření.“.
CELEX: 32014L0040
68.

V § 17d odstavec 5 zní:
„(5) Nezávislá třetí strana se dopustí přestupku tím, že

a) neumožní plný přístup k zařízení pro uchovávání údajů Evropské komisi, Státní
zemědělské a potravinářské inspekci nebo externímu odborníkovi podle § 13f odst. 5,
nebo
b) nepředloží Státní zemědělské a potravinářské inspekci nebo Evropské komisi
prohlášení podle § 13g odst. 5.“.
69.

V § 17d odstavec 6 zní:

„(6) Výrobce tabákových výrobků, dovozce tabákových výrobků nebo poskytovatel
bezpečnostního prvku se dopustí přestupku tím, že nenahradí nebo nezmění bezpečnostní
prvek na základě rozhodnutí podle § 12c odst. 6.“.
70.

§ 17f zní:
„§ 17f

Za přestupek lze uložit pokutu do
a) 1 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle § 17 odst. 1 písm. g), h) nebo w), § 17 odst. 2
písm. d), § 17 odst. 4 písm. a), § 17 odst. 5, § 17a odst. 1, § 17a odst. 2 písm. a)
nebo b), 17a odst. 3, 4 nebo 5, § 17b odst. 1 písm. d), § 17c odst. 2 písm. n), § 17c
odst. 3 písm. a), b), e), f) nebo g), § 17c odst. 5 písm. a), d) nebo e), § 17d odst. 1
nebo 2, § 17d odst. 4 písm. a) nebo § 17e,
b) 3 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle § 17 odst. 1 písm. f), k), l), q), s), t) nebo y),
§ 17 odst. 3, § 17a odst. 2 písm. c), § 17b odst. 1 písm. a), b) nebo c), § 17c odst. 1
písm. c) nebo d), § 17c odst. 2 písm. o), p) nebo q), § 17c odst. 3 písm. c) nebo d),

- 18 § 17c odst. 5 písm. b) nebo c), § 17d odst. 3 písm. a), c) nebo d), § 17d odst. 4
písm. b) nebo § 17d odst. 5,
c) 10 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle § 17 odst. 1 písm. a), b), d), e), j), m), n), o),
r), u) nebo v), § 17 odst. 2 písm. c), g), h), i) nebo j), § 17 odst. 4 písm. c), § 17a odst.
6, § 17b odst. 2, 3, 4 nebo 5, § 17b odst. 6 písm. a) nebo b), § 17c odst. 1 písm. a)
nebo b), § 17c odst. 2 písm. a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), k), l) nebo m), § 17c odst.
4 nebo 6 nebo § 17d odst. 3 písm. b) nebo e) nebo § 17d odst. 6, nebo
d) 50 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle § 17 odst. 1 písm. c), i), p) nebo x), § 17
odst. 2 písm. a), b), e) nebo f), § 17 odst. 4 písm. b) nebo § 17b odst. 6 písm. c).“.
71.

V § 17i odst. 1 písm. c) se slova „v), x) a y)“ nahrazují slovy „u), w) a x)“.

72.

V § 18 odst. 1 písmeno n) zní:

„n) seznam potravin podle § 9b odst. 1 písm. c),“.
73.

V § 18 odst. 1 se písmeno q) zrušuje.

Dosavadní písmena r) až u) se označují jako písmena q) až t).

Čl. II
Přechodné ustanovení
Potraviny uvedené na trh nebo označené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona,
které jsou v souladu s požadavky zákona č. 110/1997 Sb., ve znění účinném přede dnem
nabytí účinnosti tohoto zákona, avšak nejsou v souladu s požadavky zákona
č. 110/1997 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, mohou být
prodávány do vyčerpání zásob.
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Změna zákona o Státní zemědělské a potravinářské inspekci
Čl. III
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., zákona č. 180/2016 Sb., zákona
č. 243/2016 Sb., zákona č. 26/2017 Sb., zákona č. 65/2017 Sb., zákona č. 183/2017 Sb. a
zákona č. 302/2017 Sb., se mění takto:
1.

Za § 1 se vkládá nový § 1a, který zní:
„§ 1a

Při uvádění na trh nebo do oběhu potravin, zemědělských výrobků nebo tabákových
výrobků prostřednictvím prodeje na dálku je dána územní působnost inspektorátu, v jehož
územní působnosti podle § 1 odst. 2 písm. a) až g) má provozovatel sídlo; není-li sídlo
provozovatele známo nebo je mimo území České republiky, je dána územní působnost
inspektorátu, jehož inspektor ve věci učinil úkon předcházející kontrole nebo kontrolní úkon
podle kontrolního řádu jako první.“.
2.

V § 2 se písmeno a) zrušuje.

Dosavadní písmena b) až d) se označují jako písmena a) až c).
3.

V § 2 se na konci textu písmene a) doplňují slova „, který je určen ke konzumaci
člověkem nebo u něhož lze důvodně předpokládat, že ho člověk bude konzumovat“.

4.

V § 3 odst. 1 písm. a) se slova „mezinárodními smlouvami“ nahrazují slovy
„vyhlášenými mezinárodními smlouvami, kterými je Česká republika vázána, (dále jen
„mezinárodní smlouva“)“.

5.

V § 3 odst. 2 písmeno b) včetně poznámky pod čarou č. 46 zní:

„b) přijímá opatření podle čl. 137 odst. 2 a 3 nebo čl. 138 odst. 2 nebo 5 nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/62546), popřípadě dalšími opatřeními podle
§ 4c odst. 1 nebo 2 nebo § 5 odst. 1 ukládá povinnosti a stanovuje lhůty k jejich
splnění, a to i v průběhu kontroly,

___________________________________
46)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 ze dne 15. března 2017
o úředních kontrolách a jiných úředních činnostech prováděných s cílem zajistit
uplatňování potravinového a krmivového práva a pravidel týkajících 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

- 20 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).“.
CELEX: 32017R0625
6.

V § 3 odst. 3 písm. b) úvodní části ustanovení a v bodě 3 se slova „doplňující odborný
posudek“ nahrazují slovy „vypracování druhého odborného stanoviska“.

CELEX: 32017R0625
7.

V § 3 odst. 3 písm. b) bodech 1 a 3 se slova „pověřených podle přímo použitelného
předpisu Evropské unie o úředních kontrolách31)“ nahrazují slovy „určených podle
čl. 37 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625“ a slova „v přímo
použitelném předpisu Evropské unie o úředních kontrolách32)“ se nahrazují slovy
„v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625“.

Poznámky pod čarou č. 31 a 32 se zrušují.
CELEX: 32017R0625
8.

V § 3 odst. 3 písm. b) bodě 2 se slovo „nebo“ zrušuje.

9.

V § 3 odst. 3 se na konci písmene b) doplňuje slovo „nebo“ a bod 4, který zní:

„4. vzorků odebraných obalů a obalových materiálů určených pro styk s potravinami a obalů
a obalových materiálů určených pro styk s potravinami, které již jsou ve styku
s potravinami, v laboratořích určených podle čl. 37 nařízení Evropského parlamentu a
Rady (EU) 2017/625, které splňují podmínky pro provoz laboratoří stanovené v nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625,“.
CELEX: 32017R0625
10.

V § 3 odst. 3 písm. f) se slovo „orgán“ nahrazuje slovem „úřad“.

11.

V § 3 odst. 3 písmeno n) zní:

„n) určuje úřední laboratoře podle čl. 37 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
2017/625 a zrušuje jejich určení podle čl. 39 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a
Rady (EU) 2017/625, ověřuje způsobilost laboratoří pověřených prováděním rozborů pro
své potřeby, organizuje audity úředních laboratoří podle čl. 39 odst. 1 nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 a navrhuje ministerstvu národní
referenční laboratoře,“.

- 21 CELEX: 32017R0625
12.

V § 3 odst. 3 písm. p) se slovo „předpisu,3)“ nahrazuje slovy „předpisu3) (dále jen
„rozhodnutí o schválení ozařovny“),“.

13.

V § 3 odst. 3 písm. q) se slovo „odebrání“ nahrazuje slovem „zrušení“.

14.

V § 3 odst. 3 se na konci textu písmene t) doplňují slova „, přičemž je oprávněna
využívat postupy a opatření uvedené v hlavě II kapitole V oddílu III nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625“.

Poznámka pod čarou č. 14b se zrušuje včetně odkazu na poznámku pod čarou.
CELEX: 32017R0625
15.

V § 3 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který včetně poznámek pod čarou
č. 47 a 48 zní:
„(4) Inspekce při plnění úkolů podle tohoto zákona a podle zvláštních zákonů3) dále

a) neposkytuje informace, jejichž zveřejnění by narušilo účel kontrol,
b) provádí jiné úřední činnosti podle čl. 2 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady
(EU) 2017/625,
c) je oprávněna zveřejnit informace o ratingu jednotlivých provozovatelů v souladu
s požadavky podle čl. 11 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625;
pravidla ratingu zveřejní na svých internetových stránkách,
d) rozhoduje o nahrazení nebo změně bezpečnostního prvku podle zákona o potravinách a
tabákových výrobcích47) a
e) rozhoduje o deaktivaci identifikačního kódu podle zákona o potravinách a tabákových
výrobcích48).
_____________________________________
47)
§ 12c odst. 6 zákona č. 110/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
48)
§ 13g odst. 6 zákona č. 110/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů.“.
Dosavadní odstavce 4 až 12 se označují jako odstavce 5 až 13.
CELEX: 32017R0625
16.

V § 3 odst. 6 se slova „ve výši ceny, za kterou byl nevyhovující vzorek při kontrolním
nákupu zakoupen“ zrušují.

17.

V § 3 odst. 8 se slova „přímo použitelného předpisu Evropské unie o úředních
kontrolách14j)“ nahrazují slovy „čl. 79 odst. 2 písm. c) nařízení Evropského parlamentu
a Rady (EU) 2017/625“.
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Poznámka pod čarou č. 14j se zrušuje.
CELEX: 32017R0625
18.

V § 3 odst. 9 se slova „přímo použitelného předpisu Evropské unie o úředních
kontrolách14l)“ nahrazují slovy „čl. 79 odst. 2 písm. a) nařízení Evropského parlamentu
a Rady (EU) 2017/625“.

Poznámka pod čarou č. 14l se zrušuje.
CELEX: 32017R0625
19.

Poznámka pod čarou č. 14m zní:

„14m) Například nařízení Komise (ES) č. 669/2009 ze dne 24. července 2009, kterým se
provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004, pokud jde o zesílené
úřední kontroly dovozu některých krmiv a potravin jiného než živočišného původu, a
kterým se mění rozhodnutí 2006/504/ES, v platném znění, prováděcí nařízení Komise
(EU) č. 884/2014 ze dne 13. srpna 2014, kterým se stanoví zvláštní podmínky dovozu
některých krmiv a potravin z některých třetích zemí v důsledku rizika kontaminace
aflatoxiny a kterým se zrušuje nařízení (ES) č. 1152/2009, v platném znění, prováděcí
nařízení Komise (EU) 2017/186 ze dne 2. února 2017, kterým se stanoví zvláštní
podmínky použitelné pro vstup zásilek z některých třetích zemí do Unie v důsledku
mikrobiologické kontaminace a kterým se mění nařízení (ES) č. 669/2009, prováděcí
nařízení Komise (EU) 2015/175 ze dne 5. února 2015, kterým se ukládají zvláštní
podmínky použitelné na dovoz guarové gumy pocházející nebo zasílané z Indie
vzhledem k rizikům kontaminace pentachlorfenolem a dioxiny, prováděcí nařízení
Komise (EU) 2018/1660 ze dne 7. listopadu 2018, kterým se ukládají zvláštní podmínky
pro dovoz některých potravin jiného než živočišného původu z některých třetích zemí
z důvodu rizika kontaminace rezidui pesticidů, kterým se mění nařízení (ES) č. 669/2009
a zrušuje prováděcí nařízení (EU) č. 885/2014.“.
20.

Za § 3 se vkládá nový § 3a, který zní:
„§ 3a

Bylo-li potřebné pro účely kontroly nebo správního řízení, ve kterých bylo zjištěno
porušení právního předpisu, provést úřední překlad shromážděných podkladů, které
inspekce obdržela od orgánu dozoru z jiného členského státu, rozhodne inspekce o tom, že
kontrolovaná osoba uhradí náklady úředního překladu. Náhrada nákladů úředního překladu
je příjmem státního rozpočtu a vybírá ji inspektorát, který ji uložil.“.
21.

V § 4 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje slovem „a“ a doplňuje se písmeno h),
které zní:

„h) využívat zastírání skutečné totožnosti, je-li to nezbytné k provedení kontrolních úkonů.“.

- 23 22.

V § 4 odst. 6 se slova „která nabízí nebo prodává zboží či služby nebo provozuje
reklamu na potraviny prostřednictvím internetových stránek nebo jiného
elektronického prostředku“ nahrazují slovy „u níž lze mít za to, že je kontrolovanou
nebo povinnou osobou podle kontrolního řádu“.

23.

Za § 4 se vkládají nové § 4a až 4c, které včetně poznámky pod čarou č. 49 znějí:
„§ 4a

(1) Pokud inspektor zahajuje kontrolu postupem podle § 4 odst. 4 tohoto zákona nebo
podle § 5 odst. 2 písm. a) nebo c) kontrolního řádu, má se za to, že je kontrolní úkon učiněn
vůči kontrolované osobě a kontrola na místě je vedena za přítomnosti kontrolované osoby,
pokud pověření ke kontrole předloží členovi jejího statutárního orgánu, fyzické osobě
podnikající, zaměstnanci kontrolované osoby nebo jiné fyzické osobě, která vykonává nebo
zabezpečuje činnosti kontrolované osoby související s předmětem kontroly.
(2) Pokud inspektor doručuje protokol o kontrole na místě, předá stejnopis jeho
písemného vyhotovení kontrolované osobě, a to členovi jejího statutárního orgánu, fyzické
osobě podnikající, zaměstnanci kontrolované osoby nebo jiné fyzické osobě, která vykonává
nebo zabezpečuje činnosti kontrolované osoby související s předmětem kontroly.
§ 4b
(1) Osoba, které je uloženo opatření, je povinna je splnit. Povinnost uložená
opatřením trvá i po lhůtě v něm stanovené do splnění uložené povinnosti nebo do vydání
souhlasu podle § 5a odst. 1 nebo 2.
(2) Je zakázáno porušit pečeť umístěnou v průběhu kontroly na základě § 4 odst. 1
písm. a).
(3) Provozovatel, který provozuje poštovní službu nebo jinou doručovací službu, je
povinen předat inspektorovi zásilku, kterou inspektor objednal s využitím zastírání skutečné
totožnosti podle § 4 odst. 1 písm. h). Inspektor je povinen se tomuto provozovateli prokázat
průkazem inspekce a listinou, která dokládá zastření jeho skutečné totožnosti.
§ 4c
(1) Inspektor vydá opatření, kterým poskytovateli služby informační společnosti49)
uloží povinnost zřetelně zobrazovat varování pro spotřebitele při přístupu k on-line rozhraní,
pokud je obsah internetových stránek v rozporu s požadavky právních předpisů, k jejichž
kontrole je inspekce příslušná. Toto opatření se vydává jako první úkon v řízení.
(2) Dochází-li prostřednictvím internetových stránek k uvádění nebezpečné potraviny
na trh nebo pokud obsah internetových stránek závažným způsobem porušuje požadavky
stanovené právními předpisy, k jejichž kontrole je inspekce příslušná, a není-li možné nebo
účelné dosáhnout odstranění protiprávního stavu prostřednictvím kontrolované osoby,
inspektor vydá opatření, kterým poskytovateli služby informační společnosti uloží povinnost
pozastavit fungování internetových stránek nebo jejich části. Souhlas s obnovením fungování
internetové stránky nebo její části vydává inspektor postupem podle § 5a odst. 1.
(3) Pro podání odvolání proti opatření podle odstavců 1 a 2 a pro jeho vyřízení platí
§ 5 odst. 4 a 5 obdobně. Ustanovení § 5 odst. 8 a § 5a odst. 4 se použijí obdobně.
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podle § 5 odst. 6. Ustanovení § 5 odst. 7 a 8 a § 5a odst. 5 se použijí obdobně.
_________________________________
49)

§ 2 písm. d) zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a
o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti).“.

24.

V § 5 odst. 1 se na konci písmene a) doplňuje slovo „nebo“ a bod 6, který zní:

„6. vstup do prostor potravinářského podniku, kde se manipuluje s potravinami, osobám,
které přicházejí do přímého styku s potravinami a v rozporu se zákonem o ochraně
veřejného zdraví nemají zdravotní průkaz, a to v rámci podniku, pro který vykonávají
práci,“.
CELEX: 32017R0625
25.

V § 5 odst. 1 písmeno e) zní:

„e) pozastaví
1. uvádění zemědělských výrobků nebo potravin na trh anebo distribuci nebo uvádění
tabákových výrobků na trh při podezření, že nejsou bezpečné36), nebo
2. vstup do prostor potravinářského podniku, kde se manipuluje s potravinami, nebo
manipulaci s potravinami osobám, které přicházejí do přímého styku s potravinami,
při podezření, že došlo k nedodržení požadavku na osobní hygienu osob
manipulujících s potravinami podle přílohy II kapitoly VIII přímo použitelného předpisu
Evropské unie o hygieně potravin, a to v rámci podniku, pro který vykonávají práci,“.
CELEX: 32017R0625
26.

Poznámka pod čarou č. 38 zní:

„38) Čl. 34 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625.“.
CELEX: 32017R0625
27.

V § 5 odst. 1 písm. g) bodě 1 se za slova „tabákových výrobků“ vkládají slova „,
nevyhovujících stěrů z míst, zařízení a předmětů anebo obalů a obalových materiálů
přicházejících do styku s potravinami“ a slova „nebo tabákové výrobky“ se nahrazují
slovy „, tabákové výrobky nebo obaly a obalové materiály přicházející do styku
s potravinami“.

28.

V § 5 odst. 1 písmeno i) zní:

„i) při zjištění nesouladu uloží povinnost k zajištění souladu s požadavky stanovenými
zvláštním právním předpisem3), přímo použitelným předpisem Evropské unie3a) nebo
mezinárodními smlouvami7),“.

- 25 Poznámka pod čarou č. 39 se zrušuje.
29.

V § 5 odst. 1 písm. k) se slova „§ 23a zákona upravujícího ochranu spotřebitele“
nahrazují slovy „zákona upravujícího ochranu spotřebitele50)“.

Poznámka pod čarou č. 50 zní:
„50) Například § 23a zákona č. 634/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.“.
30.

V § 5 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje slovem „, nebo“ a doplňuje se
písmeno l), které zní:

„ l) nařídí
1. stažení zemědělských výrobků nebo potravin z trhu anebo tabákových výrobků
z distribuce nebo trhu, jestliže tyto zemědělské výrobky, potraviny nebo tabákové
výrobky nesplňují požadavky stanovené zvláštním právním předpisem3), přímo
použitelným předpisem Evropské unie3a) nebo mezinárodními smlouvami7), nebo
2. převzetí zpět od spotřebitelů zemědělských výrobků, potravin nebo tabákových
výrobků, jestliže tyto zemědělské výrobky, potraviny nebo tabákové výrobky nesplňují
požadavky stanovené zvláštním právním předpisem3), přímo použitelným předpisem
Evropské unie3a) nebo mezinárodními smlouvami7), a o důvodu převzetí zpět
spotřebitele účinně a přesně informovat.“.
CELEX: 32017R0625
31.

V § 5 odst. 2 se za slovo „orgánu“ vkládají slova „, fyzické osobě podnikající“ a slova
„vyznačí se tyto skutečnosti do stejnopisu“ se nahrazují slovy „učiní se o této
skutečnosti záznam do spisu“.

32.

V § 5 se na konci odstavce 3 doplňuje věta „Kontrolovanou osobu není nutno
o vydaném opatření informovat způsobem podle věty třetí, pokud bylo opatření
oznámeno přímo členovi statutárního orgánu kontrolované osoby nebo kontrolované
podnikající fyzické osobě.“.

33.

V § 5 odst. 5 větě první se číslo „3“ nahrazuje číslem „5“.

34.

V § 5a odstavec 2 zní:

„(2) Inspektor vydá souhlas s uváděním na trh zemědělských výrobků nebo potravin,
jejichž uvádění na trh bylo pozastaveno podle § 5 odst. 1 písm. e) bodu 1, s distribucí nebo
uváděním na trh tabákových výrobků, jejichž distribuce nebo uvádění na trh bylo
pozastaveno podle § 5 odst. 1 písm. e) bodu 1, nebo se vstupem nebo s manipulací
s potravinami u osob, kterým byly vstup nebo manipulace s potravinami pozastaveny podle
§ 5 odst. 1 písm. e) bodu 2, a to
a) neprodleně, nejpozději však do 15 dnů ode dne, kdy kontrolovaná osoba prokáže,
že výrobky nebo potraviny jsou bezpečné nebo že osoba, které byl vstup nebo
manipulace s potravinami pozastaveny, splňuje požadavky na osobní hygienu
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o hygieně potravin, nebo
b) pokud inspekce shromáždí podklady odůvodňující vydání souhlasu.“.
35.

V § 5a se za odstavec 2 vkládají nové odstavce 3 a 4, které znějí:

„(3) Pokud kontrolovaná osoba neprokáže ve lhůtě 6 měsíců ode dne oznámení
opatření podle § 5 odst. 1 písm. e) bodu 1, že pozastavené potraviny, zemědělské výrobky
nebo tabákové výrobky jsou bezpečné, nebo inspekce neshromáždí podklady odůvodňující
vydání souhlasu, nelze tyto potraviny nebo zemědělské výrobky uvádět na trh nebo tyto
tabákové výrobky distribuovat nebo uvádět na trh.
(4) Inspektor může vydané opatření změnit, byl-li podán kontrolovanou osobou
podnět k prodloužení lhůty ke splnění uložené povinnosti, nebo z vlastního podnětu, jsou-li
důvody pro změnu lhůty ke splnění uložené povinnosti nebo je-li opatření zapotřebí změnit
z jiného důvodu. Prvním úkonem v řízení o změně opatření je vydání opatření postupem
podle § 5 odst. 2. Pro podání odvolání a pro jeho vyřízení platí § 5 odst. 4 a 5 obdobně.“.
Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 5.
36.

V § 5b odst. 6 se slova „V odůvodněných případech může inspektor zajistit zničení
nebezpečných zemědělských výrobků, potravin nebo tabákových výrobků“ nahrazují
slovy „Inspektor může zajistit zničení nebo znehodnocení zemědělských výrobků,
potravin, tabákových výrobků nebo výrobků z révy vinné“.

37.

V § 6 odstavec 3 včetně poznámky pod čarou č. 51 zní:

„(3) Inspektorát vydá rozhodnutí o schválení ozařovny podle zákona o potravinách a
tabákových výrobcích51) a přidělí schválené ozařovně registrační číslo. Inspektorát může
rozhodnutí o schválení ozařovny pozastavit nebo zrušit podle zákona o potravinách a
tabákových výrobcích.
_____________________________________
51)
§ 4 odst. 5 zákona č. 110/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů.“.
38.

§ 7 zní:
„§ 7

(1) Inspektorát na základě výsledku provedené kontroly vydá závazné stanovisko
k zemědělským výrobkům, potravinám nebo tabákovým výrobkům, jejichž propuštění do
celního režimu volného oběhu bylo celním úřadem pozastaveno, a to ve lhůtě 3 pracovních
dnů ode dne doručení sdělení celního úřadu o pozastavení jejich propuštění. Pokud není
výsledek kontroly v této lhůtě znám, uvědomí inspektorát v této lhůtě místně příslušný celní
úřad o prováděných kontrolních úkonech a závazné stanovisko vydá bezodkladně po
dokončení kontrolních úkonů. Kontrola je zahájena doručením sdělení celního úřadu inspekci
o pozastavení propuštění zemědělských výrobků, potravin nebo tabákových výrobků podle
věty první do celního režimu volného oběhu. Je-li provedena pouze kontrola dokladů,
nahrazuje závazné stanovisko protokol o kontrole.
(2) Inspekce v případě potravin, u kterých jsou podle nařízení Evropského parlamentu
a Rady (EU) 2017/625 prováděny úřední kontroly na stanovištích hraniční kontroly,
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kontrol a opatření přijatých na jejich základě. Je-li provedena pouze kontrola dokladů,
nahrazuje záznam inspekce do společného zdravotního vstupního dokladu protokol
o kontrole. Kontrola je zahájena doručením oznámení kontrolované osoby o příchodu zásilky
inspekci zadáním společného zdravotního vstupního dokladu do Systému pro správu
informací o úředních kontrolách.“.
Poznámka pod čarou č. 40 se zrušuje.
CELEX: 32017R0625
39.

Za § 9 se vkládá nový § 10, který zní:
„§ 10

1) Státní zemědělská a potravinářská inspekce může od banky a zahraniční banky
vykonávající na území České republiky činnost prostřednictvím své pobočky (dále jen
„banka“) požadovat poskytnutí údaje o
a) číslech účtů a jiných jedinečných identifikátorech a
b) majitelích účtu a zmocněncích, kteří jsou oprávněni nakládat s peněžními
prostředky na účtu, (dále jen „klient banky“),
přičemž toto oprávnění se vztahuje na údaje, u kterých lze důvodně předpokládat, že
přispějí ke ztotožnění osoby odpovědné za protiprávní jednání, nelze-li sledovaného účelu
dosáhnout jinak nebo jen s vynaložením neúměrného úsilí.
(2) Žádost o poskytnutí údajů podle odstavce 1 podává Státní zemědělská
a potravinářská inspekce prostřednictvím ministerstva. Žádost obsahuje odůvodnění, v němž
je popsáno splnění podmínek podle odstavce 1. Státní zemědělská a potravinářská inspekce
odpovídá za správnost údajů uvedených v jí podané žádosti.
(3) Ministerstvo ověří, zda žádost splňuje podmínky podle odstavců 1 a 2. V případě
splnění těchto podmínek předá ministerstvo žádost bance. Banka poskytne údaje podle
odstavce 1 Státní zemědělské a potravinářské inspekci.
(4) Státní zemědělská a potravinářská inspekce do 24 měsíců ode dne podání
žádosti vyrozumí klienta banky, že o něm požadovala údaje podle odstavce 1.“.
40.

V § 11 odst. 1 písm. a) se slova „zákaz podle § 5 odst. 1 písm. a)“ nahrazují slovy
„povinnost podle § 4b odst. 1 splnit opatření“.

41.

V § 11 odst. 1 se písmena b) a c) zrušují.

Dosavadní písmena d) a e) se označují jako písmena b) a c).
42.

V § 11 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje slovem „, nebo“ a doplňuje se
písmeno d), které zní:

„d) jako provozovatel poštovní služby nebo jiné doručovací služby nepředá inspektorovi
zásilku podle § 4b odst. 3.“.
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V § 11 odst. 2 se slova „která nabízí nebo prodává zboží či služby nebo provozuje
reklamu na potraviny prostřednictvím internetových stránek nebo jiného
elektronického prostředku“ nahrazují slovy „u níž lze mít za to, že je kontrolovanou
nebo povinnou osobou podle kontrolního řádu“.

44.

V § 11 odst. 3 písm. a) se slova „písm. a), b), c) nebo e)“ nahrazují slovy „písm. a), c)
nebo d)“.

45.

V § 11 odst. 3 písm. b) se text „písm. d)“ nahrazuje textem „písm. b)“.

46.

V § 11c se doplňuje odstavec 3, který včetně poznámky pod čarou č. 52 zní:

„(3) Alespoň jedna oprávněná úřední osoba podílející se na řízení o přestupku
vedeném inspekcí v každém stupni musí mít vysokoškolské vzdělání získané nejméně
v magisterském nebo bakalářském studijním programu v oblasti vzdělávání Právo na
veřejné, soukromé nebo státní vysoké škole v České republice nebo obdobné vysokoškolské
vzdělání získané studiem na veřejné, soukromé nebo státní vysoké škole v České republice
nezařazeným do oblasti vzdělávání. Oprávněná úřední osoba s vysokoškolským vzděláním
v bakalářském studijním programu podle věty první musí dále prokázat odbornou způsobilost
zkouškou odborné způsobilosti úředních osob oprávněných k provádění úkonů správního
orgánu v řízení o přestupcích provedenou u Ministerstva vnitra52) nejpozději do 12 měsíců
ode dne, kdy začala provádět úkony správního orgánu v řízení o přestupku.
_________________________________
52)
§ 111 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich.“.
47.

V § 14 se číslo „6“ nahrazuje číslem „7“.

Čl. IV
Přechodné ustanovení
Ustanovení § 3 odst. 4 písm. a) zákona č. 146/2002 Sb., ve znění účinném ode dne
nabytí účinnosti tohoto zákona, se vztahuje i na informace o skutečnostech vzniklých přede
dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.
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ČÁST TŘETÍ
Změna zákona o bankách
Čl. V
Zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění zákona č. 264/1992 Sb., zákona
č. 292/1993 Sb., zákona č. 156/1994 Sb., zákona č. 83/1995 Sb., zákona č. 84/1995 Sb.,
zákona č. 306/1997 Sb., zákona č. 16/1998 Sb., zákona č. 127/1998 Sb., zákona
č. 165/1998 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 239/2001 Sb., zákona č. 319/2001 Sb.,
zákona č. 126/2002 Sb., zákona č. 453/2003 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona
č. 439/2004 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 56/2006 Sb.,
zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 62/2006 Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona č. 159/2006
Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 120/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona
č. 126/2008 Sb., zákona č. 216/2008 Sb., zákona č. 230/2008 Sb., zákona č. 254/2008 Sb.,
zákona č. 433/2008 Sb., zákona č. 215/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona
č. 230/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 285/2009 Sb., zákona č. 287/2009 Sb.,
zákona č. 156/2010 Sb., zákona č. 160/2010 Sb., zákona č. 409/2010 Sb., zákona
č. 41/2011 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 139/2011 Sb., zákona č. 188/2011 Sb.,
zákona č. 263/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 428/2011 Sb., zákona
č. 470/2011 Sb., zákona č. 37/2012 Sb., zákona č. 254/2012 Sb., zákona č. 396/2012 Sb.,
zákona č. 227/2013 Sb., zákona č. 241/2013 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona
č. 135/2014 Sb., zákona č. 219/2015 Sb., zákona č. 220/2015 Sb., zákona č. 375/2015 Sb.,
zákona č. 258/2016 Sb., zákona č. 301/2016 Sb., zákona č. 302/2016 Sb., zákona
č. 368/2016 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 204/2017 Sb. a zákona č. 371/2017 Sb.,
se mění takto:
1.

V § 5a odst. 4 se číslo „8“ nahrazuje číslem „9“.

2.

V § 5a odst. 6 písm. d) se číslo „6“ nahrazuje číslem „7“.

3.

V § 36e odst. 5 písm. c) se slova „3, 4 a 6“ nahrazují slovy „3 až 5 a 7“.

4.

V § 36g odst. 1 písm. l) se slova „3, 4 a 6“ nahrazují slovy „3 až 5 a 7“.

5.

V § 36h odst. 3 písm. l) se slova „3, 4 a 6“ nahrazují slovy „3 až 5 a 7“.

6.

V § 38 se za odstavec 4 vkládá nový odstavec 5, který včetně poznámky pod čarou
č. 35 zní:

„(5) Banka je povinna i bez souhlasu klienta poskytnout Státní zemědělské
a potravinářské inspekci na písemné vyžádání za podmínek stanovených zákonem o Státní
zemědělské a potravinářské inspekci35) číslo nebo jiný jedinečný identifikátor účtu, který
vede, a identifikační údaje o svém klientovi, který je majitelem tohoto účtu, a zmocněnci,
který je oprávněn nakládat s peněžními prostředky na tomto účtu.
_____________________________________
35)
Zákon č. 146/2002 Sb., o Státní zemědělské a potravinářské inspekci a o změně
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.“.
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Dosavadní odstavce 5 až 11 se označují jako odstavce 6 až 12.
CELEX: 320170625
7.

V § 38 odst. 9 se číslo „7“ nahrazuje číslem „8“.

8.

V § 38 odst. 10 se slova „2 až 8“ nahrazují slovy „2 až 9“ a slova „1 až 8 a 11“ se
nahrazují slovy „1 až 9 a 12“.

9.

V § 39 odst. 1 se slova „2, 3, 4 a 6“ nahrazují slovy „2 až 5 a 7“.

10.

V § 41b se slova „2 až 4 a 6“ nahrazují slovy „2 až 5 a 7“ a text „§ 38 odst. 5“ se
nahrazuje textem „§ 38 odst. 6“.

11.

V § 41f odst. 9 se slova „2 až 4 a 6“ nahrazují slovy „2 až 5 a 7“.

ČÁST ČTVRTÁ
ÚČINNOST
Čl. VI
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 14. prosince 2019, s výjimkou ustanovení
a) čl. I bodů 8 a 9, která nabývají účinnosti dnem 1. dubna 2020, a
b) čl. I bodů 21 a 23, která nabývají účinnosti dnem 1. července 2020.

- 31 DŮVODOVÁ ZPRÁVA
OBECNÁ ČÁST
a) Zhodnocení platného právního stavu, včetně zhodnocení současného stavu
ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti mužů a žen
Platný právní stav
Problematiku úředních kontrol na úrovni Evropské unie v současné době zastřešuje nařízení
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004, 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. Toto nařízení bylo adaptováno do
národní legislativy, konkrétně do zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových
výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších
předpisů, zákona č. 166/1999 Sb. o veterinární péči a o změně některých souvisejících
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 146/2002 Sb. o Státní zemědělské a
potravinářské inspekci a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších
předpisů, zákona č. 147/2002 Sb. o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském
a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákona
č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve
znění pozdějších předpisů.
Příjemcům potravin z jiných členských států Evropské unie nebo ze třetích zemí je
stanovena oznamovací povinnost.
Provozovatelům potravinářských podniků je uložena povinnost nahradit náklady, které
vzniknou příslušným orgánům v souvislosti
-

s dodatečnými kontrolami,
s ověřením souladu se specifikacemi,
se vstupem potravin ze třetích zemí podle přímo použitelného předpisu Evropské unie,
s dovozem potravin ze třetích zemí, pokud tak stanoví přímo použitelný předpis
upravující dovoz některých potravin ze třetích zemí.

Příslušné orgány mají stanovené kompetence k
-

-

provádění státního dozoru,
koordinaci a spolupráci podle kontrolního řádu,
shromažďování informací o kontrolovaných osobách, výsledcích státního dozoru
a správních řízeních včetně rozsahu využití těchto informací k usměrnění, řízení
a koordinaci státního dozoru a informování veřejnosti,
odběru, přípravě a zkoušení kontrolních vzorků včetně práva kontrolované osoby na
stejný vzorek, jako má orgán dozoru pro doplňující odborný posudek,
postupu v systému rychlého varování (neprodleně oznámit národnímu kontaktnímu místu
výskyt potravin, které jsou hlášeny do systému správní pomoci a spolupráce a které
vyžadují přijetí opatření i v jiném členském státě Evropské unie, včetně informace
o přijatých krocích nebo opatřeních na základě obdržených oznámení a doplňujících
poznatků),
vydávání certifikátu a osvědčení při radiační mimořádné situaci,
projednávání přestupků.
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Evropské unie stanoveny povinnosti v souvislosti s dovozem některých potravin ze třetích
zemí a v souvislosti s vývozem potravin.
Resorty zemědělství a zdravotnictví mají stanovené úkoly vyplývající z přímo použitelného
předpisu Evropské unie, kterými jsou řízení a kontrola výkonu státní správy, zajištění
systému rychlého varování při vzniku rizika ohrožení zdraví z potravin včetně koordinace
činnosti zúčastněných stran.
Ministerstvo zemědělství má stanovenou kompetenci k zajištění správní pomoci a
spolupráce včetně koordinace zúčastněných stran a ke koordinaci přípravy a zpracování
jednotného integrovaného plánu kontrol a výroční zprávy.
Problematika potravin z hmyzu není v současné době na národní úrovni legislativně
upravena.
Problematiku tabákových a souvisejících výrobků a elektronických cigaret a náhradních
náplní do nich na úrovni Evropské unie zastřešuje směrnice Evropského parlamentu a Rady
2014/40/EU o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se výroby,
obchodní úpravy a prodeje tabákových a souvisejících výrobků a o zrušení směrnice
2001/37/ES (dále jen „směrnice“), která byla transponována novelizací zákona
č. 110/1997 Sb. (zákon č. 180/2016 Sb.) a vyhláškou o tabákových výrobcích (vyhláška
č. 261/2016 Sb.), do které byla transponována také některá prováděcí rozhodnutí Komise.
Jedná se o částečné provedení, neboť minoritní část transpozice týkající se přeshraničního
prodeje na dálku (čl. 18 směrnice) je obsažena v zákoně č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví
před škodlivými účinky návykových látek, který vstoupil v platnost 3. března 2017 a účinnosti
nabyl 31. května 2017. Dále byla část směrnice ohledně elektronických cigaret a bylinných
výrobků určených ke kouření transponována do vyhlášky Ministerstva zdravotnictví
č. 37/2017 Sb., o elektronických cigaretách, náhradních náplních do nich a bylinných
výrobcích určených ke kouření.
Nyní je proces transpozice směrnice v České republice dokončen.
Ke směrnici byla dne 15. 12. 2017 přijata sekundární legislativa vztahující se
ke sledovatelnosti tabákových výrobků a k bezpečnostnímu prvku v návaznosti na čl. 15
a čl. 16 směrnice, a to
a) prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/574 o technických normách pro zavedení
a provoz systému sledovatelnosti tabákových výrobků,
b) nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/573 o klíčových prvcích smluv
o uchovávání údajů, jež mají být uzavírány v rámci systému sledovatelnosti
tabákových výrobků,
c) prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2018/576 o technických normách pro
bezpečnostní prvky používané na tabákové výrobky.
Prováděcí akty byly publikovány v Úředním věstníku Evropské unie dne 16. dubna 2018.
Právní akty ad a) a b) vstoupily v platnost 6. května 2018, předpis ad c) vstoupil v platnost
dnem notifikace členským státům (18. 12. 2017).
Co se týče zákona č. 146/2002 Sb., tak ve stávající úpravě není zvláštní úprava ke stanovení
územní působnosti ke kontrole při prodeji na dálku. Vzhledem k tomu, že nařízení
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 určité otázky neřeší (například jiné úřední
činnosti, rating nebo kontrola prodej na dálku), nejsou tyto otázky dosud dostatečně
adresovány ani v zákoně č. 146/2002 Sb. Specificky není nastavena povinnost plnit uložené
opatření. Zákon č. 146/2002 Sb. dosud nemá zvláštní opatření na pozastavení vstupu do
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požadavky na osobní hygienu, byť je možné toto porušení pokrýt prostřednictvím obecného
opatření na odstranění nedostatků. Dosud není upraven postup při změně opatření ze strany
inspektora při žádosti o prodloužení termínu opatření případně při odhalení nějakého
nedostatku v případě, kdy není podáno odvolání. V zákoně č. 146/2002 Sb. dále není
nastaven postup v případě dovozu zboží, kdy kontrolovaná osoba sama oznámí dovoz Státní
zemědělské a potravinářské inspekci prostřednictvím doručení společného zdravotního
vstupního dokladu.
Identifikované problémy
a) Nové nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625, o úředních kontrolách
a jiných úředních činnostech prováděných s cílem zajistit uplatňování potravinového
a krmivového práva a pravidel týkajících 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).
Nařízení je použitelné od 14. prosince 2019 a nahrazuje stávající nařízení (ES) č. 882/2004.
Nařízení je přímo použitelným předpisem, nicméně zavedlo i některé povinnosti pro členské
státy, které nebyly obsaženy ve starém nařízení o úředních kontrolách. Pro nové povinnosti
členského státu jako je např. zveřejňování informací, informační povinnosti Evropské komisi,
zefektivnění koordinace dozorové činnosti a spolupráce s Evropskou komisí, není zákonem
č. 110/1997 Sb. určen odpovědný orgán. Dále nové nařízení pozměňuje problematiku
odběru vzorků při úřední kontrole, problematiku výše sankcí za přestupky nebo výpočtu
plateb při provádění úředních kontrol – oblasti, které jsou v zákoně č. 110/1997 Sb. upraveny
dle starého nařízení o úředních kontrolách. Dále se jedná i o problematiku určování úředních
laboratoří, jejich auditů, problematiku kontroly prodeje na dálku, kontroly dovozu a ukládání
opatření v případě nedodržení, na které musí reagovat zákon č. 146/2002 Sb. V neposlední
řadě nové nařízení přináší i úpravu terminologie, přičemž zákon č. 110/1997 Sb. i zákon
č. 146/2002 Sb. využívají terminologii starého nařízení.
Pro úplnost je potřeba zdůraznit, že nové nařízení o úředních kontrolách se dotýká širokých
oblastí zasahujících do působnosti jiných resortů, a to Ministerstva zdravotnictví nebo
Ministerstva životního prostředí, což s sebou přinese i úpravy jiných vnitrostátních předpisů,
než je zákon č. 110/1997 Sb. V rámci resortu Ministerstva zemědělství se jedná o veterinární
zákon, zákon o krmivech a zákon o rostlinolékařské péči.
b) Hmyz a potraviny z něj.
Na trh Evropské unie a také v České republice začínají i v souvislosti s probíhajícím
schvalováním potravin nového typu pronikat potraviny, jejich složkou je hmyz, a to
samostatně nebo s dalšími složkami. Hmyz je potravinou živočišného původu, ale Státní
veterinární správa nemá kompetence k jeho kontrole, jelikož hmyz není v definici potraviny
živočišného původu zahrnut.
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Na základě výkonu kontrolní činnosti dozorových orgánů bylo identifikováno několik
ustanovení zákona č. 110/1997 Sb., jejichž znění je pro nepřesnost nebo nedostatečnost
nutné upravit. Jedná se o ohlašovací povinnost provozovatele potravinářského podniku
poskytnout informace o konkrétní činnosti, kterou jako provozovatel potravinářského podniku
provozuje; povinnost provozovatele zaznamenat datum rozbalení potraviny; povinnost
provozovatele odděleně umístit a připojit informaci o vyřazení potraviny, které nesplňují
konkrétní požadavky uvedené v § 3 odst. 1 písm. q zákona; darování všech druhů potravin
podle § 11 odst. 2 zákona.
d) Tabákové a související výrobky.
Pro tabákové výrobky byla přijata sekundární legislativa vztahující se ke sledovatelnosti
tabákových výrobků k bezpečnostnímu prvku v návaznosti na čl. 15 a čl. 16 směrnice, a to
a) prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/574 o technických normách pro zavedení
a provoz systému sledovatelnosti tabákových výrobků,
b) nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/573 o klíčových prvcích smluv
o uchovávání údajů, jež mají být uzavírány v rámci systému sledovatelnosti tabákových
výrobků;
c) prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2018/576 o technických normách pro bezpečnostní
prvky používané na tabákové výrobky.
Tato sekundární legislativa je závazná v celém rozsahu a přímo použitelná ve všech
členských státech, nicméně jsou v ní obsažena některá ustanovení zmocňující členské státy
Evropské unie k určité činnosti (např. určení národního správce), která nejsou zohledněna
ve vnitrostátní právní úpravě.
e) Elektronické cigarety a náhradní náplně do nich.
V případě elektronických cigaret a náhradních náplní do nich se jedná o ustanovení,
u kterých byla vyhodnocena potřeba jejich změny nebo upřesnění v souvislosti s vyhláškou
č. 37/2017 Sb., o elektronických cigaretách, náhradních náplních do nich a bylinných
výrobcích určených ke kouření, jejímž gestorem je Ministerstvo zdravotnictví. Tato vyhláška
byla přijata až po novelizaci zákona č. 110/1997 Sb., jejímž hlavním cílem byla transpozice
směrnice. Úpravou těchto ustanovení bude zajištěn soulad právní úpravy s aplikační praxí.
Změny se se týkají zejména rozšíření pravomoci pro krajské hygienické stanice v případech
poskytování dodatečných informací od výrobců nebo dovozců elektronických cigaret
a náhradních náplní do nich; úpravy přestupku v případech nezajištění splnění požadavků na
složení, vzhled, jakost a vlastnosti elektronických cigaret nebo náhradních náplní do nich;
rozšíření možnosti uvádět údaje o čistém množství pro elektronické cigarety a náhradní
náplně v mililitrech a specifikace letáku obsaženého v jednotkových a vnějších baleních jako
„přiložené“ informace.
f) Stanovení územní působnosti při kontrole prodeje na dálku a jeho kontrola
Zákon č. 146/2002 Sb. ani správní řád uspokojivě neřeší situaci, kdy je nezbytné stanovit
územní působnost ke kontrole při prodeji na dálku. Zejména se jedná o případy, kdy se sídlo
kontrolované osoby nachází v zahraničí a tato nemá na Českou republiku žádnou vazbu
s výjimkou své činnosti, která je zaměřena prostřednictvím webových stránek v českém
jazyce na spotřebitele v České republice. V současné době se kontrola prodeje na dálku
opírá primárně o oprávnění provádět kontrolní nákup, stanovené v zákoně č. 255/2012 Sb.,
o kontrole. Z diskuse s dozorovými orgány z jiných členských států vyplývá, že je žádoucí,
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navazující úprava při doručování zásilek.
Kontrola prodeje na dálku v případě internetového prodeje se neobejde ani bez komunikace
s poskytovateli služeb informační společnosti, kteří standardně nejsou v pozici kontrolované
osoby, ale spíše v pozici povinné osoby, a to v některých případech i před započetím
kontroly nebo v případě potřeby odstranit protiprávní stav, pokud je kontrolovaná osoba
nekontaktní či neplní jí uložené opatření.
b) Odůvodnění hlavních principů navrhované právní úpravy, včetně dopadů
navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti mužů
a žen
Zásadním cílem úpravy je adaptovat povinnosti a požadavky stanovené pro členský stát
a příslušné orgány v novém nařízení o úředních kontrolách do národního právního předpisu.
Jedná se o to, aby povinnosti a požadavky zapracované do zákona č. 110/1997 Sb. a
zákona č. 146/2002 Sb. z původního nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES)
č. 882/2004 byly upraveny do souladu s novým nařízením Evropského parlamentu a
Rady (EU) 2017/625.
Cílem navržené úpravy novely zákona č. 110/1997 Sb. je
-










adaptovat požadavky nového nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
2017/625,
upravit oznamovací povinnost provozovatelů potravinářského podniku ve vztahu
k předmětu činnosti tak, aby příslušný orgán disponoval aktuálními a kompletními
informacemi o konkrétních činnostech, které provozovatel provozuje,
zpřesnit povinnosti provozovatele potravinářského podniku v případě potravin, které
nesplňují konkrétní požadavky uvedené v § 3 odst. 1 písm. q) zákona,
vyjmout kategorii alkoholických nápojů ze stávající povinnosti darovat pro uvádění na
trh nevyhovující potraviny potřebným,
rozšířit kompetence Ministerstva zemědělství k provádění úkolů požadovaných
nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 ve vztahu

k poskytování stanovených informací Evropské komisi, případně členským státům,
k zveřejňování stanovených údajů na internetu,
k určení příslušného orgánu pro komunikaci v každé oblasti nařízení,
k určení stanovišť hraniční kontroly,
k určení národní referenční laboratoře,
ke zpracování pohotovostního plánu pro potraviny,
ke stanovení pravidel úhrady náhrady nákladů,
ke stanovení dozorového orgánu pro kontrolu potravin vyrobených z hmyzu.

Cílem navržené úpravy novely zákona č. 146/2002 Sb. je
-

-

adaptovat zákon na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625
(pravomoci kontrolního orgánu a oprávnění inspektorů, kontrola prodeje na dálku,
informování, opatření, kontrola dovozu),
reagovat na poznatky z aplikační praxe (problematika zahajování kontroly,
doručování kontrolních materiálů, změna opatření).
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Cílem úprav č. 110/1997 Sb. je dále uvedení znění zákona do souladu s nově přijatou
sekundární legislativou k směrnici. Sekundární legislativa ke směrnici vztahující se ke
sledovatelnosti tabákových výrobků a k bezpečnostnímu prvku v návaznosti na čl. 15 a čl. 16
směrnice byla přijata dne 15. 12. 2017. Jedná se o prováděcí nařízení Komise (EU)
2018/574 o technických normách pro zavedení a provoz systému sledovatelnosti tabákových
výrobků, nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/573 o klíčových prvcích smluv o
uchovávání údajů, jež mají být uzavírány v rámci systému sledovatelnosti tabákových
výrobků a prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2018/576 o technických normách pro
bezpečnostní prvky používané na tabákové výrobky.
Tato sekundární legislativa je závazná v celém rozsahu a přímo použitelná ve všech
členských státech, nicméně jsou v ní obsažena některá ustanovení zmocňující členské státy
Evropské unie k určité činnosti nebo rozhodnutí o dílčích otázkách, která vyžadují jejich
zohlednění ve vnitrostátní právní úpravě. Cílovým stavem je harmonizace zákona s předpisy
Evropské unie, kde se jedná zejména o určení příslušného vnitrostátního orgánu
a) na jehož žádost budou výrobci a dovozci tabákových výrobků poskytovat vzorky
tabákových výrobků momentálně uváděných na trh,
b) kterému bude nezávislá třetí strana dodávající prostředky k ověření neoprávněné
manipulace předkládat prohlášení o splnění požadavků prováděcího nařízení
Komise,
c) kterého budou vydavatele jedinečných identifikátorů žádat o deaktivaci identifikačního
kódu hospodářského subjektu / zařízení / stroje a informovat o tom hospodářské
subjekty, provozovatele první maloobchodní prodejny a výrobce a dovozce,
d) který bude národním správcem,
e) který bude moci uzavírat další dohody o úrovni služeb s poskytovatelem
sekundárního úložiště,
f) který bude informovat Evropskou komisi a zveřejňovat údaje o vydavateli jedinečného
identifikátoru.
Kromě toho bude upravena také možnost splnit záznamovou povinnost v případě
jednotkových nebo skupinových balení tabákových výrobků do 10 kg určených Evropské
unii.
Kromě ustanovení týkajících se tabákových a souvisejících výrobků dochází ke změně nebo
upřesnění ustanovení týkajících se elektronických cigaret nebo náhradních náplní do nich
v souvislosti s přijetím vyhlášky č. 37/2017 Sb., o elektronických cigaretách, náhradních
náplních do nich a bylinných výrobcích určených ke kouření, jejímž gestorem je Ministerstvo
zdravotnictví, a to
a) rozšíření možnosti uvádění údajů o čistém množství pro elektronické cigarety
a náhradní náplně do nich o jednotky objemu mililitry,
b) zrušení povinnosti uvádět na jednotkovém balení a vnějším balení elektronických
cigaret nebo náhradních náplní do nich název druhu, skupiny nebo podskupiny
tabákových výrobků a zemi původu nebo vzniku v případech, kdy neuvedení tohoto
údaje by uvádělo spotřebitele v omyl o skutečném původu nebo vzniku tabákového
výrobku,
c) rozšíření povinnosti přikládat informační leták jak k jednotkovému balení, tak
k vnějšímu balení (leták jako „přiložená“ informace),
d) rozšíření pravomoci požadovat dodatečné informace od výrobce nebo dovozce
elektronických cigaret nebo náhradních náplní do nich také na krajské hygienické
stanice, které v praxi nejčastěji provádí kontrolu dodržování povinností,
e) doplnění přestupku při nezajištění splnění požadavků na složení, vzhled, jakost
a vlastnosti (v návaznosti na § 3 odst. 7 a 8 vyhlášky č. 37/2017 Sb.).
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Navrhovaná právní úprava nemá žádný vliv na zákaz diskriminace a k rovnosti mužů a žen.
c) Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy v jejím celku
Nezbytnost navrhované právní úpravy spočívá v odstranění výše identifikovaných problémů.
Toho bude dosaženo splněním následujících cílů.
Dojde k uvedení zákona č. 110/1997 Sb. do souladu s novou evropskou právní úpravou
o úředních kontrolách a těch ustanovení, která nebyla obsažena ve starém nařízení
o úředních kontrolách. Adaptace nařízení bude spočívat ve vytyčení nových požadavků a
povinností Ministerstva zemědělství a úpravě těch stávajících, které se týkají informačních
povinností vůči Evropské komisi a případně i dalším členským státům. Návrhem dojde
k zefektivnění koordinace dozorové činnosti a spolupráce s Evropskou komisí a také
k úpravě problematiky způsobu odběru vzorků při úřední kontrole. Dále dojde k úpravě
systému financování úředních kontrol. Novela zákona stavoví pravidla pro opatření a sankce
v případě porušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625. Novela dále
poskytne nezbytnou úpravu požívané terminologie.
V oblasti tabákových výrobků dojde k adaptaci zákona č. 110/1997 Sb. doplněním dílčích
ustanovení, která jsou nezbytná v souvislosti s přijetím nové sekundární legislativy (zejména
zmocnění příslušných státních orgánů) a dále doplněním a úpravou ustanovení týkající se
elektronických cigaret a náhradních náplní do nich.
Dále dojde k úpravě kompetencí mezi dozorovými orgány pro kontrolu potravin z hmyzu,
zefektivnění praxe při kontrole potravin a ke zpřesnění ustanovení o elektronických
cigaretách a náhradních náplní do nich.
V zákoně č. 146/2002 Sb. bude upraven rámec pravomocí kontrolního orgánu a oprávnění
inspektorů, což přispěje k efektivnosti úřední kontroly. Provedením řádné adaptace bude
uveden zákon č. 146/2002 Sb. do souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU)
2017/625, což je nezbytné pro řádný výkon kontrolní činnosti. Bude reagováno na poznatky
z aplikační praxe, což rovněž přispěje k zefektivnění úřední kontroly a k posílení právní
jistoty jak kontrolovaných osob, tak i kontrolujících.
d) Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s ústavním pořádkem České
republiky
Navrhovaná právní úprava odpovídá ústavnímu pořádku a právnímu řádu České republiky,
zejména ústavnímu zákonu č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších
předpisů, a usnesení předsednictva České národní rady č. 2/1993 Sb.,
o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České
republiky.
K této problematice nejsou známy žádné nálezy Ústavního soudu.
e) Zhodnocení slučitelnosti navrhované právní úpravy s předpisy EU, judikaturou
soudních orgánů EU nebo obecnými právními zásadami práva EU
Předložený návrh není v rozporu se závazky vyplývajícími pro Českou republiku z členství
v Evropské unii, zejména se Smlouvou o přistoupení České republiky k Evropské unii,
s obecnými zásadami práva Evropské unie nebo s judikaturou Evropského soudního dvora.
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Návrhem se provádí adaptace na přímo použitelné předpisy Evropské unie







nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 ze dne 15. března 2017
o úředních kontrolách a jiných úředních činnostech prováděných s cílem zajistit
uplatňování potravinového a krmivového práva a pravidel týkajících 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),
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2283 o nových potravinách,
o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 a o zrušení
nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 a nařízení Komise (ES)
č. 1852/2001,
prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/574 ze dne 15. prosince 2017 o technických
normách pro zavedení a provoz systému sledovatelnosti tabákových výrobků,
prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2018/576 ze dne 15. prosince 2017 o technických
normách pro bezpečnostní prvky používané na tabákové výrobky.

Návrh má dále přímý vztah k předpisům Evropské unie






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,
směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/40/EU ze dne 3. dubna 2014
o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se výroby,
obchodní úpravy a prodeje tabákových a souvisejících výrobků a o zrušení směrnice
2001/37/ES,
nařízení Komise (EU) č. 931/2011 ze dne 19. září 2011 o požadavcích na
sledovatelnost stanovených nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES)
č. 178/2002 pro potraviny živočišného původu.

Návrhu zákona se dotýká řízení o porušení smlouvy č. 2016/4222 (implementace článku 3
nařízení (ES) č. 882/2004). Nařízení (ES) č. 882/2004 se nicméně zrušuje s účinkem ode
dne 14. prosince 2019 a nahrazuje nyní implementovaným nařízením (EU) 2017/625.
Navrhovaná právní úprava není technickým předpisem, neboť neobsahuje nové technické
specifikace ve smyslu čl. 1 písm. c) směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU)
2015/1535 ze dne 9. září 2015 o postupu při poskytování informací v oblasti technických
předpisů a předpisů pro služby informační společnosti. Návrh zákona z tohoto důvodu
nebude postoupen do notifikačního procesu podle směrnice Evropského parlamentu a Rady
(EU) 2015/1535. Konkrétně v případě ustanovení § 12h odst. 2 a 3 se jedná pouze
o formální zpřesnění textu, nikoli o rozšíření povinnosti nebo zásadní změnu věcného
obsahu textu. V případě ustanovení § 9b odst. 1 písm. c) a § 9c se nejedná o technický
požadavek ve smyslu směrnice 2015/1535, jelikož se jedná v jednom případě o zpřesnění
stávajícího dobrovolného označování pro deklarování označení „česká potravina“ a
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dle § 9b odst.
Na základě těchto skutečností je možné návrh zákona hodnotit jako plně slučitelný s právem
Evropské unie.
f) Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s mezinárodními smlouvami, jimiž
je Česká republika vázána
Zákon č. 110/1997 Sb. je jedním z právních předpisů, které přispívají k naplňování Rámcové
úmluvy WHO o kontrole tabáku (č. 71/2012 Sb. m. s.) a jejího Protokolu o odstranění
nezákonného obchodování s tabákovými výrobky. Zpřesnění opatření týkajících se
sledovatelnosti tabákových výrobků v této novele přispějí k posílení naplňování některých
ustanovení této úmluvy a jejího protokolu.
g) Předpokládaný hospodářský a finanční dopad navrhované právní úpravy na státní
rozpočet, ostatní veřejné rozpočty, na podnikatelské prostředí České republiky, dále
sociální dopady, včetně dopadů na rodiny a dopadů na specifické skupiny obyvatel,
zejména osoby sociálně slabé, osoby se zdravotním postižením a národnostní
menšiny, a dopady na životní prostředí
Pokud jde o oznamovací povinnost podle § 3 odst. 1 písm. i) zákona a povinnost konání
provozovatele v případě potravin, které nesplňují konkrétní požadavky uvedené v § 3 odst. 1
písm. q) zákona, jedná se o zpřesnění již stávajících povinností s cílem dosažení jednotné
aplikovatelnosti v praxi u provozovatelů potravinářských podniků a dozorových orgánů,
jelikož dosavadní znění ustanovení byla zhodnocena jako nedostatečně specifikovaná.
Finanční dopad na provozovatele potravinářských podniků tak bude zanedbatelný, jelikož
nedochází ke stanovení nových povinností, ale pouze k úpravě provádění povinností
stávajících.
Pokud jde o rozšíření definice potraviny živočišného původu o hmyz a výrobky získané
zpracováním hmyzu, je hospodářský a finanční dopad v současné době nulový vzhledem ke
skutečnosti, že v současné době v České republice není schválen žádný provoz určený pro
zpracování hmyzu určeného k lidské spotřebě.
V případě vyjmutí kategorie alkoholických nápojů ze stávající povinnosti darovat pro uvádění
na trh nevyhovující potraviny potřebným se jedná pouze o legislativní ukotvení již aplikované
praxe a dohody mezi potravinovými bankami a provozovateli potravinářských podniků, kdy
alkoholické nápoje nejsou předmětem darování. Praktický dopad navrhovaného ustanovení
na podnikatelské prostředí České republiky je tudíž nulový.
Ohledně tabákových výrobků se jedná se pouze o adaptaci povinnosti již vyplývající
z prováděcího rozhodnutí Komise (EU) 2018/576, které stanoví, že členské státy vyžadují,
aby výrobci a dovozci tabákových výrobků se sídlem na jejich území na základě písemné
žádosti poskytli vzorky tabákových výrobků, které jsou momentálně uváděny na trh. Novelou
zákona tudíž nedochází k zavedení nové povinnosti, ale pouze ke stanovení národního
orgánu pověřeného žádat o vzorky výrobků na základě nařízení.
Po konzultaci se zástupci výrobců a dovozců tabákových výrobků a s ohledem na
skutečnost, že se bude jednat o poskytování pouze jednotek kusů, bylo zhodnoceno
bezplatné poskytování vzorků tabákových výrobků jako vyhovující, akceptovatelné a
nepředstavující významnou zátěž.
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novelou prováděna adaptace ve smyslu stanovení národních orgánů odpovědných za
povinnosti stanovené přímo nařízením, nikoliv stanovováním povinností nových. Dopadová
zpráva k povinnostem vyplývajících z nařízení je dostupná na stránkách Evropské komise:
https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/oc_impact-assess.pdf
Úprava pravomocí kontrolního orgánu a oprávnění inspektorů bude mít pozitivní vliv na
vymahatelnost práva a tak i na postavení provozovatelů potravinářských podniků, kteří
postupují v souladu s právními předpisy.
S ohledem na výše uvedené se nepředpokládají hospodářské ani finanční dopady na státní
rozpočet.
Nepředpokládají se negativní dopady na územní samosprávné celky.
Nepředpokládají se negativní dopady do sociální sféry.
Adaptace zákona na nové nařízení o úředních kontrolách a všechny další navržené změny
mají ve svém důsledku pozitivní vliv na zvyšování ochrany spotřebitele.
Návrh zákona nebude mít žádné negativní dopady na rodiny, specifické skupiny obyvatel,
osoby sociálně slabé, osoby se zdravotním postižením a národnostní menšiny.
Návrh zákona nepředpokládá negativní dopady na životní prostředí.
h) Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí
a osobních údajů
Z návrhu zákona nevyplývají žádné negativní dopady ve vztahu k ochraně soukromí
a osobních údajů.
Navrhovaná právní úprava je v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Návrh zákona nezvyšuje množství
zpracovávaných osobních údajů ani nemění způsob nakládání s nimi.
Požadavky na uvedení osobních údajů v rámci § 4 odst. 4 zákona č. 110/1997 Sb.,
konkrétně jména, příjmení, data narození a místa trvalého pobytu odpovědného zástupce
fyzické osoby, je-li ustanoven, jména, příjmení a místa pobytu osoby, která je statutárním
orgánem právnické osoby nebo jejím členem, adresy ozařovny a úředně ověřeného podpis
žadatele, nepředstavují oproti dosavadní právní úpravě navýšení rozsahu zpracování
osobních údajů. Správcem osobních údajů je Státní zemědělská a potravinářská inspekce,
jejíž správní postupy a činnosti jsou dlouhodobě ustálené a transparentní a která je
důvěryhodnou institucí, a to včetně náležitého zacházení s osobními údaji. Poskytnuté
osobní údaje v žádosti o schválení ozařovny a jejích přílohách Státní zemědělská a
potravinářská inspekce zpracovává a uchovávány výhradně pro účely související s plněním
svých povinností vyplývajících ze směrnice evropského parlamentu a rady 1999/2/EC ze dne
22. února 1999 o aproximaci zákonů členských států v oblasti potravin a potravinářských
přísad ošetřovaných ionizujícím zářením, v platném znění, jež byla transponována do
vyhlášky č. 133/2004 Sb., o podmínkách ozařování potravin a surovin, o nejvyšší přípustné
dávce záření, a o způsobu označení ozáření na obalu, ve znění pozdějších předpisů, a
zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích, ve znění pozdějších
předpisů, ve správním řízení o konkrétní žádosti a pro účely dohledu nad uvedenými
subjekty. Tyto úkoly jsou prováděny ve veřejném zájmu.
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dovozce, maloobchodní prodejce a distributory tabákových výrobků a výrobků souvisejících
s tabákovými výrobky zpřesňuje výčet subjektů, o kterých orgány dozoru uvedené v § 16
shromažďují v jejich informačních systémech mimo jiné informace také osobní údaje.
Kompetentním orgánem v oblasti kontroly tabákových výrobků je na základě § 16 odst. 5
zákona č. 110/1997 Sb. je Státní zemědělská a potravinářská inspekce v rozsahu
kompetencí stanovených zákonem č. 110/1997 Sb. a zákonem č. 146/2002 Sb. Veškeré
činnosti a správní postupy Státní zemědělské a potravinářské inspekce jsou dlouhodobě
ustálené a transparentní a je důvěryhodnou institucí, a to včetně náležitého zacházení
s osobními údaji. Osobní údaje jsou zpracovávány výhradně pro účely vedení kontrolní
činnosti a monitoringu v rozsahu stanovenými relevantními právními předpisy a vedení
správního řízení nad uvedenými subjekty. Tyto úkoly jsou prováděny ve veřejném zájmu.
i) Zhodnocení korupčních rizik
V rámci přípravy návrhu zákona byla komplexně posouzena míra korupčních rizik v souladu
s metodikou zpracovanou Odborem hodnocení dopadů regulace Úřadu vlády České republiky.
Ze závěru posouzení vyplývá, že korupční potenciál vyplývající z návrhu nepředstavuje žádné
riziko.
Navrhovaná právní úprava neobsahuje ustanovení, která by byla předmětem korupčního rizika.
j) Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu
Návrh zákona nemá dopady na bezpečnost nebo obranu České republiky.
k) Hodnocení dopadu regulace podle obecných zásad
Hodnocení dopadů regulace (RIA) nebylo v souladu s Plánem legislativních prací vlády na
zbývající část roku 2018 provedeno.
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K Čl. I
K bodu 1
K poznámce pod čarou č. 18
Úprava je provedena s cílem aktualizace výčtu platných právních předpisů.
K bodu 2
K poznámce pod čarou č. 19
Úprava je provedena s cílem aktualizace výčtu platných právních předpisů. Vzhledem
k rozsahu navrhovaných změn (vypuštění zrušených předpisů, doplnění nových předpisů a
doplnění názvů některých předpisů dovětkem „v platném znění“) je navrhováno nové znění
poznámky pod čarou.
K bodu 3
K § 2 odst. 1 písm. a)
Ve znění § 2 odst. 1 písm. a) se upravuje terminologie v souvislosti s čl. 35 nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625. Současně používaný termín „doplňující
odborný posudek“ se tak nahrazuje termínem „druhé odborné stanovisko“.
K bodu 4
K § 2 odst. 1 písm. o)
Písmeno o) se novelou zákona doplňuje o hmyz. Toto ustanovení zákona vychází z definic
pro zpracované výrobky uvedené v bodě 7 přílohy I nařízení Evropského parlamentu a Rady
(ES) č. 853/2004, jako jsou „masné výrobky“ nebo „mléčné výrobky“. V této souvislosti je
třeba hmyz jako potravinu živočišného původu chápat ve stejné logické rovině jako například
definici masa a masného výrobku nebo mléka a mléčného výrobku. Celý nebo rozdrcený
dále neupravený hmyz je příkladem nezpracovaného „hmyzu určeného k lidské spotřebě“,
hmyz v oleji je potravina živočišného původu ve smyslu „výrobku získaného zpracováním
hmyzu“, případně sušený hmyz namletý do podoby mouky z hmyzu představuje „výrobek
získaný dalším zpracováním zpracovaného výrobku z hmyzu“. Chléb vzniklý smísením
mouky z hmyzu a dalších složek rostlinného původu není potravinou živočišného původu,
neboť se jedná o směsnou potravinu vzniklou smísením potraviny živočišného původu a
potraviny rostlinného původu.
K bodům 5 a 6
K § 3 odst. 1 písm. h)
Aktualizuje se dosavadní poznámka pod čarou č. 24 (odkaz na nařízení o zesílených
úředních kontrolách) a doplňuje se nový text ustanovení § 3 odst. 1 písm. h) s poznámkou
pod čarou č. 61, který vedle stávajících požadavků na zajištění součinnosti, resp. zajištění
potřebného počtu zaměstnanců a odpovídajícího technické vybavení pro zajištění výkonu
kontroly podle nařízení Komise (ES) č. 669/2009, rozšiřuje výčet dalších povinností
o dodržování zvláštních podmínek dovozu pro vybrané potraviny podle dalších předpisů
Evropské unie. Jedná se například o čl. 6, 14 nařízení Komise (ES) č. 669/2009, čl. 8, 9 a 14
prováděcího nařízení Komise (EU) č. 884/2014, čl. 7 a 14 prováděcího nařízení Komise (EU)
2018/1660, čl. 7 a 13 prováděcího nařízení Komise (EU) 2017/186 a čl. 7 a 13 prováděcího
nařízení Komise (EU) 2015/175.
K bodu 7
K § 3 odst. 1 písm. i)
V písmeni i) se upravuje znění informační povinnosti provozovatele potravinářského podniku
vůči příslušnému orgánu. Dosavadní znění § 3 odst. 1 písm. i) je příliš komplikované. Je
důležité stanovit, že všechny údaje, které je provozovatel potravinářského podniku povinen
hlásit, jsou průběžně aktualizovány. Jedná se o jméno, příjmení nebo obchodní firmu, sídlo a
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provozovny, jde-li o osobu právnickou, dále o identifikační číslo osoby a předmět činnosti
nebo podnikání a rovněž konkrétní činnosti, které jako provozovatel potravinářského podniku
provozuje.
Dosavadní znění v tomto ohledu nebylo jednoznačné. Dochází ke zpřesnění údajů, o kterých
má provozovatel potravinářského podniku informovat. Doplňuje se povinnost provozovatele
dle čl. 15 odst. 5 písm. b) nařízení (EU) č. 2017/625 poskytovat informace o konkrétní
činnosti, kterou provozovatel provozuje.
Z pohledu dozorových orgánů je z hlediska zacílení úředních kontrol obecná informace
o tom, zda provozovatel uvádí prodej nebo distribuci potravin, nedostatečná. Dozorové
orgány potřebují být informovány o konkrétních činnostech, které provozovatelé v rámci
uvádění na trh s potravinami vykonávají. Provozovatel prodávající potraviny může zároveň
rozpékat pečivo nebo ohřívat pokrmy nebo stáčírna vína může zároveň víno prodávat.
Všechny tyto konkrétní činnosti, které provozovatel potravinářského podniku při nakládání
s potravinami vykonává, mají být podle upraveného ustanovení hlášeny. V případě činnosti
spočívající v prodeji potravin prostřednictvím internetu se konkrétní činností provozovanou
provozovatelem potravinářského podniku, která má být oznámena, rozumí uvedení konkrétní
adresy webových stránek, prostřednictvím kterých dochází k uvádění potravin na trh. Pro to,
aby byl zajištěn dozor nad konkrétními webovými stránkami, na kterých dochází k uvádění
potravin na trh, je nezbytné, aby měl příslušný dozorový orgán přehled o tom, na jakých
stránkách k uvádění potravin na trh dochází.
K bodu 8
K § 3 odst. 1 písm. l)
Znění písmena l) se doplňuje o povinnost provozovatele potravinářského podniku
zaznamenat datum rozbalení potraviny, pokud byla rozbalena za účelem prodeje
jednotlivých částí spotřebiteli. Povinnost zaznamenat datum rozbalení se zavádí s ohledem
na ochranu zájmů spotřebitele a zajištění vysoké ochrany jeho zdraví.
Provozovatel potravinářského podniku musí ve všech fázích výroby, zpracování a distribuce
zajistit, aby potravina byla bezpečná. Provozovatel potravinářského podniku má již nyní
povinnost přiměřeně zkrátit lhůtu minimální trvanlivosti nebo použitelnosti rozbalené
potraviny za účelem dalšího prodeje. Pro zachování bezpečnosti potravin uváděných na trh
je pro provozovatele potravinářských podniků velmi důležité rovněž zaznamenat datum
rozbalení potraviny, tj. důležitého kroku ovlivňujícího údržnost potraviny a v konečném
důsledku i její zdravotní nezávadnost. Z uvedeného požadavku vyplývá, že jde pouze
o formální zpřesnění a doplnění stávající povinnosti přiměřeně zkrátit lhůtu minimální
trvanlivosti nebo použitelnosti rozbalené potraviny za účelem dalšího prodeje.
K bodu 9
K § 3 odst. 1 písm. q) úvodní části ustanovení
V § 3 odst. 1 písm. q) se zpřesňuje povinnost provozovatele potravinářského podniku
odděleně umístit vyřazené potraviny s připojením doplňkové informace o této skutečnosti,
tj že se jedná o potravinu vyřazenou.
V současné době stávající ustanovení přímo nespecifikuje jakým způsobem má
Provozovatel potravinářského podniku s vyřazenými potravinami dle § 3 odst. 1 písm. q)
zákona nakládat. Zpřesněním uvedeného ustanovení se stanovuje způsob, jak identifikovat
vyřazené potraviny v provozovnách a také předejít a zabránit opětovnému uvedení takových
potravin na trh. Vyřazené potraviny se odděleně umístí a označí tak, aby z tohoto označení
pro všechny zaměstnance potravinářského provozu jasně vyplývalo, že se jedná o potraviny,
které dále nesmí být uváděny na trh (například cedulí nebo přesunutím potravin do
vyhrazeného prostoru, který je pro tyto potraviny vyhrazen a takto označen). Způsob
provedení připojení informace k potravině se přesně nestanovuje proto, aby jej mohl
provozovatel přizpůsobit konkrétní situaci. Připojení informace tak může být provedeno např.
popisem krabice, cedulí pod smrštitelnou fólií na potravinách na paletě apod.
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umístit a připojit informaci o vyřazení potraviny přidávají do odstavce 1 potraviny s prošlým
datem minimální trvanlivosti, které nejsou bezpečné. Tato životní situace se do odstavce 1
přidává z důvodu, že není dosud pokryta v odstavci 1 uvedenými situacemi podle § 10
odst. 1 písm. a) až f).
K bodu 10
K § 3 odst. 1 písm. q) bodu 1
Pod povinnost provozovatele potravinářského podniku neprodleně vyřadit z dalšího uvádění
na trh, odděleně umístit a připojit informaci o vyřazení potraviny se nově zařazují potraviny
obsahující látky v rozporu s požadavky na složení doplňků stravy nebo látky zakázané při
výrobě potravin podle vyhlášky o doplňcích stravy a složení potravin.
Dle § 5 vyhlášky č. 58/2018 Sb., o doplňcích stravy a složení potravin, nelze použít při
výrobě potravin nebo do nich přidávat jednotlivě nebo ve směsi omamné nebo psychotropní
látky, prekursory látek uvedených v kategorii I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES)
č. 273/2004 o prekursorech drog, steroidní látky (tj. látky s anabolickými a jinými
hormonálními účinky), látky hormonální povahy a další látky, u nichž byl prokázán toxický,
genotoxický, teratogenní, halucinogenní, omamný či jiný nepříznivý účinek na lidský
organismus a současně některé další látky uvedené v příloze č. 2 této vyhlášky.
Výše uvedené ustanovení bylo z důvodu právní jistoty zapracováno primárně do ustanovení
§ 10, tj. do výčtu potravin, které je zakázáno uvádět na trh. V návaznosti na tento „zákaz“ se
v § 3 odst. 1 písm. q) pouze formálně zavádí způsob nakládání s těmito potravinami.
K bodu 11
K § 3 odst. 1 písm. q) bod 2
Dochází k doplnění povinnost vyřadit z uvádění na trh nejen potraviny, které jsou balené
v obalech neodpovídajících předpisy stanoveným požadavkům, ale také potraviny, které jsou
zabalené do obalů, které nechrání potraviny před znehodnocením. Potraviny mohou být
zabaleny v obalu, který je natržený či jinak poškozený (například potravina na tácku je
překryta roztrženou fólií nebo nakrájený bloček sýra není zcela překryt fólií). Navržené
ustanovení má pokrýt situace, kdy je obal poškozený nebo jinak nedostatečný, ale samotná
potravina je zatím v pořádku nejde tedy o situaci řešenou § 3 odst. 1 písm. q) bod 5.
K bodu 12
§ 3 odst. 1 písm. s)
Písmeno s) se zrušuje z důvodu duplicity tohoto ustanovení s ustanovením přímo
použitelného předpisu Evropské unie – nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
2015/2283.
K bodu 13
K § 3 odst. 4 písm. b)
V tomto ustanovení se v závislosti na požadavcích čl. 53 odst. 1 písm. a) nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 a v souladu s požadavky čl. 59 až 63
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 upravuje terminologie vstupních
míst pro dovážení potravin z jiných států, než jsou členské státy Evropské unie (ze třetích
zemí). Členský stát má dále určit stanoviště hraniční kontroly (čl. 59 odst. 1 nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625). Určená místa vstupu se nahrazují termínem
„stanoviště hraniční kontroly“, který je definován v čl. 3 odst. 38 nařízení. Dále nařízení
v čl. 53 pracuje s tzv. jinými místy, než jsou stanoviště hraniční kontroly, přes která lze
zásilky zboží a zvířat dovážet do Evropské unie a pro která Evropská komise připravuje akt
v přenesené pravomoci v souladu s čl. 144 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
2017/625, kterým se určí pravidla, ve kterých případech a za jakých podmínek mohou
příslušné orgány provádět kontroly totožnosti a fyzické kontroly zásilek zvířat a zboží
kategorií uvedených v čl. 47 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625
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pravomoci zatím nebyl vydán.
Zrušuje se odkaz na prováděcí právní předpis, který měl stanovit určená místa vstupu nebo
určená místa dovozu a doposud nebyl vydán.
K bodu 15
K § 3d odst. 1
Legislativně technická úprava v návaznosti na bod 13.
K bodu 16
K § 3d odst. 3
Vyhláška č. 172/2015 Sb., o informační povinnosti příjemce potravin v místě určení, nastavila
režim informační povinnosti, když vymezila komodity, které se hlásí, i příslušné orgány
dozoru, kterým mají být vymezené komodity hlášeny. Stávající § 3d odst. 3 nedostatečně
zajišťuje vazbu na prováděcí právní předpis, který nastavuje konkrétní režim, podle kterého
je potřeba postupovat. Navrženou změnou bude tento nedostatek odstraněn.
K bodu 17
K § 4 odst. 4
Navrhuje se doplnit náležitosti žádosti provozovatele potravinářského podniku o schválení
ozařovny (která je dle § 4 odst. 3 zákona č. 110/1997 Sb. předpokladem k vydání rozhodnutí
o schválení ozařovny) o nutné údaje, které nejsou v současnosti v tomto ustanovení uvedeny
a které příslušný orgán dozoru potřebuje k posouzení žádosti a možnosti rozhodnout
o postupu a způsobu ozařování i k řádnému výkonu kontrolní činnosti. Zároveň je ustanovení
změněno tak, aby provozovatel nebyl zatěžován v případě, kdy si Státní zemědělská a
potravinářská inspekce může informace vyžádat od Státního úřadu pro jadernou bezpečnost.
Důvodem navrhované změny je i skutečnost, že doposud nebyl vydán prováděcí právní
předpis, na který je v tomto odstavci odkazováno a který měl tyto náležitosti stanovit. Danou
úpravou odpadne potřeba prováděcí předpisy vydávat.
K bodu 18
K § 4 odst. 8
Účelem navrhované změny je odstranění nepřesnosti transpozice směrnice Evropského
parlamentu a Rady 1999/2/ES, o sbližování právních předpisů členských států týkajících se
potravin a složek potravin ošetřovaných ionizujícím zářením, neboť zákon ve stávajícím
znění rozšiřuje povinnosti týkající se dokumentace doprovázející potraviny ozářené v jiných
členských státech Evropské uniea nad její rámec. Citovaná směrnice dle čl. 6 odst. 2 a 3
jednak vztahuje požadavek na dokumentaci doprovázející potraviny ozářené v jiných
členských státech pouze na potraviny, které nejsou určeny konečnému spotřebiteli ani
provozovateli potravinářského podniku, který provozuje stravovací službu, a dále odlišně
stanoví požadovaný obsah této dokumentace (místo údajů o ozařovně může být uvedeno
referenční číslo ozařovny, není vyžadováno množství potravin).
K bodu 19
Poznámka pod čarou č. 27
Úpravou dochází k aktualizaci právních předpisů v poznámce pod čarou.
K bodu 20
K § 6 odst. 2
Dosavadní znění povinnosti podle § 6 odst. 2 pro uvádění symbolu „e“ na potravinách
nestanovovalo tuto povinnost dostatečně určitě. Ze znění ustanovení nebylo zřejmé, komu je
tato povinnost stanovena. Navrženou změnou tedy dochází ke zpřesnění povinností
ve vztahu k uvádění symbolu „e“.
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K § 9b odst. 1 písm. a)
Dochází ke zpřesnění podmínek pro poskytnutí informací o „českosti“ potraviny podle § 9b
odst. 1 ve vztahu k nezpracovaným potravinám s tím, že pokud jde o nezpracovanou
potravinu pocházející ze zvířete, doplňuje se ke stávajícím podmínkám požadavek, aby zvíře
bylo v České republice i narozeno a chováno. Doplněním těchto dvou nových podmínek
bude v případě nezpracovaných potravin pocházejících ze zvířat zajištěn jednoznačný a
komplexní vztah k jediné zemi, a to k České republice.
K bodu 22
K § 9b odst. 1
Do odstavce 1 se doplňuje nové písmeno c). Dosavadní znění ustanovení § 9b
nezohledňovalo fakt, že některé složky nelze z objektivních důvodů na území České
republiky získat (vypěstovat). Přesto výroba z těchto složek je v rámci České republiky
tradiční a rozšířená. Týká se to zejména čokoládových bonbonů a čokolády, čaje, kávy,
kávoviny nebo rýžových extrudovaných a pufovaných výrobků. Výrobky spadající do této
kategorie vymezí prováděcí právní předpis, včetně odkazů na příslušné prováděcí právní
předpisy týkající se těchto výrobků.
K bodu 23
K § 9c
Nově navržené ustanovení zpřesňuje, jaké údaje je nutné na obalu potraviny uvést, pokud se
provozovatel potravinářského podniku rozhode dobrovolně poskytnout informaci uvozenou
slovy „výrobce:“. Pokud se výrobce rozhodne dobrovolně uvádět údaje vyjádřené slovy
„výrobce:“ musí následovat informace o sídle formou adresy provozovatele potravinářského
podniku. Pokud se však toto sídlo výrobce bude nacházet v jiné zemi než provozovna,
ve které byla potravina fyzicky vyrobena, uvede se také název země, ve které se nachází
provozovna, a to uvozen slovem: „provozovna:“.
Cílem tohoto ustanovení je pouze dobrovolné zpřesnění dosavadní povinné informace
týkající se uvedení adresy provozovatele potravinářského podniku v souvislosti
s ekonomickou aktivitou týkající se výroby konkrétní potraviny. Daná informace je dobrovolně
doplňkovým údajem. Pokud však bude tato informace na obale potraviny uvedena jako
samostatný a jedinečný údaj, naplní tato informace plně požadavky adresy provozovatele
potravinářského podniku dle evropského předpisu.
Z věcného hlediska je cílem naplnění požadavků evropského předpisu ve věci zajištění
práva konečného spotřebitele na informovaný výběr potravin se zvláštním ohledem na
hospodářské hledisko. Současně se omezí faktor potenciálního klamání konečného
spotřebitele, pokud jde o způsob a místo výroby. Deklarovaný požadavek je plně dobrovolný.
K bodu 24
K § 10 odst. 1 písm. f)
Podle § 5 vyhlášky č. 58/2018 Sb., o doplňcích stravy a složení potravin, nelze použít při
výrobě potravin nebo do nich přidávat jednotlivě nebo ve směsi omamné nebo psychotropní
látky, prekursory látek uvedených v kategorii I nařízení Evropského parlamentu a Rady
Evropské unie (ES) č. 273/2004 o prekursorech drog, steroidní látky (tj. látky s anabolickými
a jinými hormonálními účinky), látky hormonální povahy a další látky, u nichž byl prokázán
toxický, genotoxický, teratogenní, halucinogenní, omamný či jiný nepříznivý účinek na lidský
organismus a současně některé další látky uvedené v příloze č. 2 této vyhlášky.
Výše uvedené ustanovení bylo do § 10, tj. do výčtu potravin, které je zakázáno uvádět na trh,
zapracováno z důvodu právní jistoty a z pohledu zachování konstrukce zákona, který uvádí
jednak povinnosti provozovatele potravinářského podniku, ale i konkrétní zákazy pro uvádění
potravin na trh.
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Nové písmeno g) v návaznosti na průzkumy situace na trhu (testy dvojí kvality potravin),
reaguje na výskyt obchodních praktik, kdy jsou v České republice a různých členských
státech Evropské unie nabízeny spotřebitelům ke koupi potraviny se stejný marketingovým
záměrem, tj. pod stejnou obchodní značkou, se stejným obalem, stejnou grafikou, barvami a
podobně, které se nicméně liší svými vlastnosti jako například seznamem složek,
zastoupením složek, kvalitou složek, senzorickými vlastnostmi nebo odlišným množstvím
potraviny ve stejně velkém obalu. Spotřebitel se tak dostává do situace, kdy jsou mu v České
republice a v jiné členské zemi Evropské unie nabízeny produkty, jejichž obchodní název a
obal vypadá z jeho hlediska stejně nebo velmi podobně, tj. zaměnitelně. Spotřebitel se tudíž
mylně domnívá, že si kupuje totožnou potravinu. Ačkoli jsou tyto potravinářské produkty
označeny v souladu s platnou právní úpravou, liší se zdánlivě totožné potraviny svými
vlastnostmi. Tuto skutečnost může v některých případech spotřebitel odhalit pouze po
detailním srovnání složení obou výrobků, k čemuž ovšem při běžném nákupu nemá
příležitost.
Cílem ustanovení není regulovat obchodní značky tak, aby pokud výrobek nese obchodní
značku „XY“ musela existovat jen jeho jedna verze a tato verze byla stejná v České republice
a ostatních členských státech Evropské unie. Cílem ustanovení je, aby potravina v České
republice prezentovaná spotřebiteli stejným způsobem jako potravina v jiném členském státě
Evropské unie byla svými vlastnostmi také totožná.
Pokud je cílem výrobce vyrábět několik variant výrobku s obchodní značkou „XY“ pro různé
členské země, například kvůli různým spotřebitelským preferencím, je možné, aby se
výrobek nadále „XY“ jmenoval, ale pokud se značkový výrobek liší vlastnostmi v různých
zemích, tj. existuje jeho několik verzí, musí být tyto verze spotřebiteli odlišně prezentovány
například barvou, grafikou nebo dodatečným textem jednoznačně odlišujícím jednu verzi
výrobku od druhé. Na základě odlišností v prezentaci nebudou výrobky pro spotřebitele při
nákupu zdánlivě totožné a spotřebitel nebude uváděn v omyl, že kupuje výrobek se stejnými
vlastnostmi jako v jiné zemi Evropské unie.
Slova „označené zdánlivě totožně“ jsou použita záměrně z toho důvodu, aby provozovatel
potravinářského podniku nemohl argumentovat například tím, že se jedná o odlišné
produkty, jelikož jejich obal se liší detaily - prvky, znaky, barvami, grafikou, označením - které
jsou pro spotřebitele z hlediska rozlišení na první pohled stejně vypadajících produktů
nevýznamné, jako například několik rozdílných slov na etiketě, pečeť kvality na etiketě nebo
rozdílný seznam složek na etiketě. Pokud by bylo použito pouze slovo „totožně“, bylo by
ustanovení aplikovatelné pouze na potraviny mající naprosto identický obal, nelišící se
v žádném detailu. Praxe a testy dvojí kvality ovšem ukázaly, že obaly jsou na první pohled
stejné, ale mohou se lišit v detailech. Odlišnými vlastnosti se rozumí například použití
odlišných složek, jejich množství, poměru nebo kvality, odlišné senzorické vlastnosti nebo
odlišné množství potraviny ve stejně velkém obalu.
Cílem návrhu je stav, kdy provozovatel potravinářského podniku musí zajistit, aby potraviny,
které se svými vlastnostmi liší, nebyly spotřebiteli prezentovány zdánlivě stejným způsobem
(obalem, označením, barvami, grafikou, marketingem).
K bodu 25
K § 11 odst. 2
Ustanovení § 11 odst. 2 se novelou zpřesňuje tak, aby pouze v tomto případě, kdy je
stanovena povinnost poskytovat za stanovených podmínek potraviny bezplatně neziskovým
organizacím, nebyly vedle potravin, které nejsou v souladu s požadavky tohoto zákona nebo
přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího požadavky na potraviny, ale jsou
bezpečné, poskytovány bezplatně neziskové organizaci alkoholické nápoje. Uvedené
zpřesnění vyplývá z konzultací se zástupci humanitárních nebo charitativních organizací, kdy
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nevhodná.
Ustanovení odstavce 3 není nikterak dotčeno, protože se v tomto případě jedná obecně
o dobrovolnou možnost, resp. vytvoření právního rámce poskytovat za stanovených
podmínek potraviny bezplatně neziskovým organizacím, které shromažďují bezplatně
potraviny, skladují a přidělují je následně humanitárním nebo charitativním organizacím,
které poskytují potravinovou pomoc klientům sociálních služeb.
K bodu 26
K § 12c odst. 1
Ustanovení čl. 15 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/40/EU požaduje, aby
všechny tabákové výrobky byly označeny jedinečným identifikátorem.
Usnesením vlády ze dne 17. října 2018 č. 671 byla v souladu s čl. 3 prováděcího nařízení
Komise (EU) 2018/574 vydavatelem jedinečného identifikátoru jmenována Státní tiskárna
cenin, s.p.
Ustanovení čl. 4 odst. 1 druhého pododstavce prováděcího nařízení Komise (EU) 2018/574
umožňuje členskému státu aplikovat výjimku a uložit požadavek, aby vydavatelem
identifikátorů tabákových výrobků uváděných na jeho trh byl výlučně subjekt jmenovaný tímto
členským státem. V České republice byla vydavatelem jedinečných identifikátorů pro
tabákové výrobky jmenována Státní tiskárna cenin, s.p.
V návaznosti na možnost využít výše uvedenou výjimku se tato výjimka zapracovává do
znění § 12c odst. 1, kde se výrobci, dovozci, maloobchodnímu prodejci a distributorovi
cigaret a tabáku k ručnímu balení cigaret tabákových ukládá povinnost zajistit, aby tabákový
výrobek uváděný na trh v České republice byl označen jedinečný identifikátorem, jehož
vydavatelem je jen Státní tiskárna cenin, s.p. Jinými slovy tak lze na trh České republiky
uvádět jen tabákové výrobky nesoucí jedinečný identifikátor vydaný pouze Státní tiskárnou
cenin, s.p.
Dále se do odstavce 1 doplňuje nové písmeno b), které stanovuje výrobci, dovozci,
maloobchodnímu prodejci a distributorovi tabákových výrobků povinnost požádat Státní
tiskárnu cenin, s.p., v případech stanovených prováděcím nařízením Komise (EU) 2018/574
o přidělení jedinečného identifikátoru, jedinečného identifikátoru na úrovni skupinových
balení a identifikačního kódu hospodářského subjektu, zařízení a stroje.
K bodu 27
K § 12c odst. 3
Ustanovení čl. 4 odst. 1 druhého pododstavce prováděcího nařízení Komise (EU) 2018/574
umožňuje členskému státu aplikovat výjimku a uložit požadavek, aby vydavatelem
identifikátorů tabákových výrobků uváděných na jeho trh byl výlučně subjekt jmenovaný tímto
členským státem. V České republice byla vydavatelem jedinečných identifikátorů pro
tabákové výrobky jmenována Státní tiskárna cenin, s.p.
V návaznosti na možnost využít výše uvedenou výjimku se tato výjimka zapracovává do
znění § 12c odst. 3, kde se výrobci, dovozci, maloobchodnímu prodejci a distributorovi
cigaret a tabáku k ručnímu balení cigaret tabákových ukládá povinnost zajistit, aby
jednotkové balení tabákového výrobku jiného než cigarety nebo tabáku určeného k ručnímu
balení cigaret bylo označeno jedinečný identifikátorem, jehož vydavatelem je Státní tiskárna
cenin, s.p. Jinými slovy tak lze na trh České republiky uvádět jen tabákové výrobky nesoucí
jedinečný identifikátor vydaný pouze Státní tiskárnou cenin, s.p.
K bodu 28
K § 12c odst. 5 a 6
Pokud jde o odstavec 5, jedná se o adaptaci čl. 7 odst. 2 prováděcího rozhodnutí Komise
(EU) 2018/576, podle kterého členské státy vyžadují, aby výrobci a dovozci tabákových
výrobků se sídlem na jejich území na základě písemné žádosti poskytli vzorky tabákových
výrobků, které jsou momentálně uváděny na trh. Vzorky musí být poskytnuty ve formátu
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státy poskytnou obdržené vzorky tabákových výrobků Evropské komisi. Institucí, které musí
být vzorky tabákových výrobků poskytnuty, bude Státní zemědělská a potravinářská
inspekce. Vzorky mohou být Státní zemědělské a potravinářské inspekci poskytovány
bezplatně, avšak na vyžádání je Státní zemědělská a potravinářská inspekce uhradí.
V návaznosti na tento odstavec je v § 15b odst. 8 zavedeno nové ustanovení, které stanoví,
že Státní zemědělská a potravinářská inspekce na žádost výrobce tabákových výrobků nebo
dovozce tabákových výrobků uhradí vzorky tabákových výrobků poskytnuté podle § 12c
odst. 5.
Odstavec 6 v návaznosti na povinnost členského státu vyplývající z čl. 6 odst. 2 prováděcího
rozhodnutí Komise (EU) 2018/576 určuje Státní zemědělskou a potravinářskou inspekci jako
orgán, na základě jehož rozhodnutí je výrobce a dovozce tabákových výrobků nebo
poskytovatel bezpečnostního prvku nahradit nebo změnit bezpečnostní prvek.
K bodu 29
K § 12h odst. 2 úvodní části ustanovení
V odstavci 2 je navržena změna textu v souladu s požadavkem na změnu vyplývající ze
znění článku 20 bodu 4 písm. b) směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/40/EU, která
je do zákona implementována.
K bodu 30
K § 12h odst. 2 písm. a)
Zrušuje se povinnost značit na jednotkovém balení a vnějším balení elektronických cigaret
nebo náhradních náplní do nich údaje dle § 12d odst. 1 písm. b) a d), neboť výklad k § 12
odst. 1 písm. b) a d) je ve vztahu k elektronickým cigaretám nejasný a u písm. b) chybí
kategorizace výrobků, která je u tabákových výrobků stanovená vyhláškou.
Ustanovení § 12d odst. 1 písm. c) zákona pro označování tabákových výrobků určených
ke kouření připouští pouze gramy, kilogramy a kusy v balení. Náplně do elektronických
cigaret jsou však tekuté a jejich množství při uvádění na trh jsou vymezena objemovými
jednotkami. Novelou tedy dojde k rozšíření možnosti uvádění údajů o čistém množství pro
elektronické cigarety a náhradní náplně do nich o jednotky objemu mililitry.
K bodu 31
K § 12h odst. 3 úvodní části ustanovení
Při výkonu dozoru v oblasti elektronických cigaret a náhradních náplní do nich byla
kontrolována balení, která byla současně i letáky, což nenaplňovalo cíle tabákové směrnice,
proto se navrhuje specifikovat leták jako „přiloženou“ informaci.
Požadavek na leták u beznikotinových elektronických cigaret je z důvodu snahy o obdobný
přístup jako k nikotinovým elektronickým cigaretám; rozdílný přístup by v praxi mohl působit
problémy. Cílem je sladění a sjednocení požadavků na beznikotinové a nikotinové
elektronické cigarety.
Jednotkovým balením je nejmenší jednotlivé balení tabákového výrobku nebo výrobku
souvisejícího s tabákovými výrobky (tj. elektronické cigarety, náhradní náplně do ní, bylinné
výrobky určené ke kouření), který je uveden na trh. Je tedy přípustné, aby na trh byla
dodávána náhradní náplň (lahvička s tekutinou) jako nejmenší jednotkové balení. Pokud na
trh jsou dodávány například lahvičky v krabici, které se neprodávají jednotlivě, je tedy za
nejmenší jednotkové balení považováno toto balení určené pro konečného spotřebitele,
které musí obsahovat všechny povinné údaje, včetně přiloženého letáku.
K bodu 32
K § 12h odst. 7
§ 12h odst. 2 a odst. 3 zákona č. 110/1997 Sb. ukládá rozsah údajů, které je potřeba uvést
na jednotkovém balení nebo vnějším balení v případě obalu a letáku. Tyto povinné údaje
jsou implementovány na základě ustanovení čl. 20 odst. 4 písm. a) a b) směrnice
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s obsahem nikotinu. § 12h odst. 7 upravuje výjimku pro poskytované údaje v letácích pro
elektronické cigarety a náhradní náplně do nich, které neobsahují nikotin. Navrhuje se
opravit odkaz v § 12h odst. 7. Správně má být odkazováno na vybrané údaje odstavce 2,
které se týkají obsahu nikotinu ve výrobku, množství nikotinu v dávce a zdravotního
varování, které jsou v případě těchto výrobků nerelevantní.
Naopak u údajů v odst. 3 v písm. c) d) a g), na které se nyní výjimka vztahuje (informace
o kontraindikacích, varování pro specifické rizikové skupiny a kontaktní údaje výrobce nebo
dovozce) je žádoucí, aby byly v příbalovém letáku beznikotinových elektronických cigaret
a náhradních náplní uváděny.
K bodu 33
K § 12i odst. 3
V praxi státní zdravotní dozor nad dodržováním povinností v oblasti elektronických cigaret
a náplní do nich provádí zejména pracovníci krajských hygienických stanic, proto se navrhuje
rozšíření pravomoci pro krajské hygienické stanice v případech poskytování dodatečných
informací od výrobců nebo dovozců elektronických cigaret a náhradních náplní do nich.
K bodům 34 a 35
K nadpisu § 13f a § 13g
V souvislosti s doplněním nového § 13g se zrušuje nadpis § 13f a zavádí nový nadpis
„Sledovatelnost tabákových výrobků“ pro § 13f a § 13g.
K bodům 36 a 37
K § 13f odst. 1, 2, 4 písm. a) a 7
Systém sledovatelnosti tabákových výrobků má podle směrnice 2014/40/EU zajišťovat, aby
všechny hospodářské subjekty, které jsou zapojeny do obchodu s tabákovými výrobky, od
výrobce po poslední hospodářský subjekt, jenž bezprostředně předchází první maloobchodní
prodejně, zaznamenávaly převzetí všech jednotkových balení do svého držení, jakož i
veškeré jejich interní pohyby a konečný výstup jednotkových balení z jejich držení. Takto
povinnost uvádí původní anglické znění směrnice 2014/40/EU v čl. 15 odst. 5:
„Member States shall ensure that all economic operators involved in the trade of tobacco
products, from the manufacturer to the last economic operator before the first retail outlet,
record the entry of all unit packets into their possession,…“
ve shodě se slovenským zněním:
„Členské štáty zabezpečia, aby všetky hospodárske subjekty, ktoré sú zapojené do obchodu
s tabakovými výrobkami, od výrobcu po posledný hospodársky subjekt, ktorý predchádza
prvej maloobchodnej predajni, zaznamenávali prevzatie všetkých jednotkových balení do
svojej držby…“
Česká verze dotčeného ustanovení směrnice ale stanovuje povinnost sledovatelnosti pouze
pro subjekty předcházející prvnímu maloobchodnímu prodejci a nikoliv první maloobchodní
prodejně. Podle českého znění směrnice by tak systém sledovatelnosti výrobků končil
u článku řetězce předcházejícímu maloobchodnímu prodejci:
„Členské státy zajistí, aby všechny hospodářské subjekty, které jsou zapojeny do obchodu
s tabákovými výrobky, od výrobce po poslední hospodářský subjekt, jenž bezprostředně
předchází prvnímu maloobchodnímu prodejci, zaznamenávali převzetí všech jednotkových
balení do svého držení…“
České znění ustanovení směrnice bylo v minulosti použito při transpozici směrnice do
zákona č. 110/1997 Sb.
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tabákových výrobků povinováni výrobce, dovozce a distributor. Stávající ustanovení
v zákoně však nezahrnuje maloobchodního prodejce za současného vyloučení
maloobchodní prodejny, která již uvádí na trh výrobek přímo konečnému spotřebiteli.
Ustanovení se proto upřesňuje tak, aby zahrnovalo i poslední hospodářský subjekt, jenž
bezprostředně předchází místu maloobchodního prodeje tabákových výrobků, kde dochází
k jejich uvádění na trh tj. poskytování konečnému spotřebiteli. V souladu se směrnicí tak
bude mít i hospodářský subjekt předcházející místu maloobchodního prodeje (jako například
maloobchodní provozovna či prodejna) povinnost sledovat a zaznamenávat pohyb
tabákových výrobků. Například maloobchodní prodejce (centrála) zaznamená převzetí
tabákových výrobků a následně zaznamená odeslání tabákových výrobků na své jednotlivé
provozovny/prodejny, ve kterých již fyzicky dochází předání tabákového výrobku konečnému
spotřebiteli.
Místem maloobchodního prodeje tak může být jakákoliv provozovna, prodejna, provozovna
stravovacích služeb, ubytovací zařízení, stánek s občerstvením, e-shop, prodejní automat a
další místa, ve kterých se uvádí na trh tabákové výrobky, tj. ve kterých jsou nabízeny k
prodeji nebo poskytovány spotřebitelům.
K bodu 38
K § 13f odst. 8 a 9
Povinnosti stanovené v § 13f odst. 1, 2, 4 písm. a) a 7 by se podle čl. 20 odst. 9 směrnice
2014/40/EU neměly na maloobchodní prodejny vztahovat, proto se maloobchodní prodejny
z těchto ustanovení vyjímají.
Pokud jde výjimku vztahující se k odstavci 4, jedná o výjimku v tom smyslu, že výrobce
tabákových výrobků je povinen poskytnout zařízení uvedená v tomto ustanovení dovozcům,
distributorům a maloobchodním prodejcům tabákových výrobků, ale nikoliv místu
maloobchodního prodeje tabákových výrobků (například prodejně, provozovně nebo stánku),
kde se uvádí tabákové výrobky na trh. Tato výjimka tak text odstavce 4 písm. a) uvádí
do souladu s ustanovením čl. 15 odst. 7 směrnice č. 2014/40/EU, který stanoví, aby výrobci
tabákových výrobků poskytli všem hospodářským subjektům, které jsou zapojeny do
obchodu s tabákovými výrobky, od výrobce po poslední hospodářský subjekt, jenž
bezprostředně předchází první maloobchodní prodejně, zařízení, které umožní
zaznamenávat zakoupení, prodej, uskladnění, přepravu tabákových výrobků nebo jiné
nakládání s nimi.
K bodu 39
K § 13g
K odst. 1
Jedná se o adaptaci ustanovení čl. 25 odst. 1 písm. k) prováděcího nařízení Komise
(EU) 2018/574. Státní zemědělská a potravinářská inspekce je národním správcem uložiště
dat pro účely sledovatelnosti tabákových výrobků podle čl. 25 prováděcího nařízení Komise
(EU) 2018/574.
K odst. 2
Jedná se o adaptaci čl. 3 odst. 1 prováděcího nařízení Komise (EU) 2018/574, podle kterého
má každý členský stát Evropské unie jmenovat vydavatele jedinečných identifikátorů
tabákových výrobků. Usnesením vlády ze dne 17. října 2018 č. 671 byla v souladu s čl. 3
prováděcího nařízení Komise (EU) 2018/574 vydavatelem jedinečného identifikátoru
jmenována Státní tiskárna cenin, s.p. Stanoví se, že Státní tiskárna cenin, s.p., je na území
České republiky jediným vydavatelem jedinečných identifikátorů, který vydává následně dle
prováděcího nařízení Komise (EU) 2018/574 i identifikační kódy hospodářského subjektu,
zařízení nebo stroje.
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Jedná se o adaptaci čl. 27 odst. 11 prováděcího nařízení Komise (EU) 2018/574. Státní
zemědělská a potravinářská inspekce bude mít právo uzavírat další dohody o úrovni služeb
s poskytovatelem sekundárního úložiště, který si může za poskytování těchto dalších služeb
účtovat přiměřené poplatky.
K odst. 4
Jedná se o adaptaci ustanovení čl. 32 odst. 5 prováděcího nařízení Komise (EU) 2018/574,
které se týká zaznamenávání a předávání informací o pohybech tabákových výrobků –
odesílání a překládky jednotkových nebo skupinových balení tabákových výrobků mimo
Evropskou unii a související záznamové povinnosti.
K odst. 5
Jedná se o adaptaci ustanovení čl. 7 odst. 2 prováděcího nařízení Komise (EU) 2018/574,
týkající se prostředku k ověření neoprávněné manipulace. Podle definice (dle čl. 2 bodu 7
prováděcího nařízení) se prostředkem k ověření neoprávněné manipulace rozumí prostředek
umožňující záznam procesu ověřování následujícího po aplikaci každého jedinečného
identifikátoru na úrovni jednotkových balení pomocí videa nebo protokolového souboru, který
po provedení záznamu již nemůže být hospodářským subjektem změněn.
Výrobci a dovozci zajistí, aby přímo po aplikaci jedinečných identifikátorů na úrovni
jednotkových balení následovalo ověření těchto jedinečných identifikátorů, pokud jde
o správnou aplikaci a čitelnost. Tento postup musí být chráněn prostředkem k ověření
neoprávněné manipulace dodaným a nainstalovaným nezávislou třetí stranou, která Státní
zemědělské a potravinářské inspekci a Evropské komisi předloží prohlášení, že instalovaný
prostředek splňuje požadavky tohoto nařízení.
K odst. 6
Státní tiskárna cenin, s. p., jako vydavatel jedinečného identifikátoru generuje v souladu
s čl. 15, 17 a 19 prováděcího nařízení Komise (EU) 2018/574 identifikační kód
hospodářského subjektu, identifikační kód zařízení a identifikační kód stroje.
U § 13g odst. 6 se jedná o adaptaci čl. 15, 17 a 19 prováděcího nařízení Komise (EU)
2018/574, dle kterých musí vydavatel jedinečného identifikátoru deaktivovat kódy na základě
odůvodněných požadavků členského státu. Navržené ustanovení proto stanovuje, že
orgánem v České republice, na základě jehož pokynu bude vydavatel jedinečného
identifikátoru konat, je Státní zemědělská a potravinářská inspekce, která vykonává dozor
nad uváděním tabákových výrobků na trh. Vzhledem k tomu, že v současné době stále
probíhá nastavování systému sledovatelnosti tabákových výrobků, není nyní možné
vnitrostátní právní úpravou vymezit taxativní výčet důvodů zakládajících se na objektivních
kritériích, na základě kterých bude možné příslušné identifikační kódy deaktivovat.
K deaktivaci identifikačních kódů bude docházet v minimální míře a důvodem bude zejména
zjištění nebo důvodné podezření, že došlo k opakované aplikaci jedinečného identifikátoru
převzatého z legálně vyrobeného balení na větší počet jednotkových balení tabákových
výrobků pocházejících z nezákonného obchodu s tabákovými výrobky a také v případě, že
bude zjištěno zneužití identifikačního kódu.
K odst. 7 a 8
Jedná se o další adaptaci povinností členského státu vyplývajících z ustanovení čl. 15, 17 a
19 prováděcího nařízení Komise (EU) 2018/574, kdy členský stát musí informovat dotčené
subjekty o deaktivování jejich kódů. Navržené ustanovení proto stanovuje, že orgánem
v České republice, který bude subjekty informovat o deaktivaci jejich kódů, je Státní
zemědělská a potravinářská inspekce, která vykonává dozor nad uváděním tabákových
výrobků na trh.
K bodu 40
K poznámce pod čarou č. 52
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odkaz na nové nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 bude uveden přímo
v textu § 15 odst. 4.
K bodu 41
K § 15 odst. 4
Doplňuje se informační povinnost Ministerstva zemědělství vyplývající z čl. 103 nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 k poskytování kontaktních údajů svých
styčných míst Evropské komisi a dalším členským státům Evropské unie. Ministerstvo
zemědělství může určit jedno nebo více styčných míst, která budou fungovat jako kontaktní
místa a jejichž cílem bude usnadňovat výměnu informací mezi příslušnými orgány v
případech pomoci na vyžádání, pomoci bez vyžádání v případě nesouladu, pomoci v případě
nesouladu vyvolávajícího riziko nebo představujícího opakované či potenciálně vážné
porušení a pomoci na základě informací poskytnutých třetími zeměmi.
K bodu 42
K § 15 odst. 7
Návrhem bude upravena povinnost vyplývající z čl. 109, 110, 111 odst. 1 a čl. 113 odst. 1
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 týkající se koordinované přípravy,
zpracování, zveřejňování a poskytování Evropské komisi Víceletého vnitrostátního plánu
kontrol a Výroční zprávy. Nové požadavky budou kladeny na obsah obou dokumentů.
Víceletý vnitrostátní plán bude vypracován tak, aby se zajistilo naplánování úředních kontrol
v nařízením vyjmenovaných oblastech. Nová podoba Výroční zprávy bude podmíněna
ustanovením o zajištění jednotného uspořádání výročních zpráv, které budou Evropské
komisi nově poskytovány formou jednotného formuláře pro předkládání informací především
o typu a počtu případů nesouladu.
K bodu 43
K § 15 odst. 8 písm. d)
Dle upraveného ustanovení § 15 odst. 8 písm. d) je resort zemědělství obecně určen
k přijímání žádosti statusu nových potravin podle čl. 4 nařízení Evropského parlamentu a
Rady (EU) 2015/2283.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 o společné organizaci trhu
umožňuje stanovit si jakostní třídy pro roztíratelné tuky nad rámec tohoto nařízení. Této
možnosti využívá Česká republika například v případě mléčného výrobku „tradiční
pomazánkové“, které je tradičně vyráběno v České republice a nelze ho výrobkově zatřídit
podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.1308/2013.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 rovněž umožňuje stanovit další
vnitrostátní požadavky týkající se produktů, pro které je již stanovena unijní obchodní norma,
a to s ohledem na zachování zásady volného pohybu zboží. Česká republika má zavedeny
další požadavky prostřednictvím prováděcích právních předpisů k zákonu č. 110/1997 Sb.
například v případě ovoce a zeleniny.
K bodu 45
K poznámce pod čarou č. 15c
Zrušuje se odkaz na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004.
K bodu 45
K § 15 odst. 12 písm. b)
V tomto ustanovení se doplňuje pravomoc dozorových orgánů shromažďovat ve svých
informačních systémech informace o výsledcích státního dozoru nad plněním povinností
maloobchodních prodejců a distributorů tabákových výrobků a výrobků souvisejících
s tabákovými výrobky.
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K § 15a odst. 1 písm. a)
Oprava chybného odkazu.
K bodu 47
K § 15a odst. 1 písm. e) až s)
K písm. e)
Jedná se o adaptaci na ustanovení čl. 59 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
2017/625. Doplňuje se povinnost Ministerstva zemědělství na návrh příslušného dozorového
orgánu podle § 14 určit stanoviště hraniční kontroly v souladu s čl. 59 odst. 1 nařízení a
odkazuje se na postup stanovený v čl. 59 odst. 2 až 5 nařízení.
K písm. f)
Jedná se o adaptaci na ustanovení čl. 62 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady
(EU) 2017/625. Doplňuje se povinnost Ministerstva zemědělství dle čl. 62 odst. 1 nařízení na
návrh příslušného dozorového orgánu podle § 14 zrušit stanoviště hraniční kontroly, a to
v případě, že přestane splňovat nařízením určené minimální požadavky nebo z jiných
důvodů, než uvádí nařízení.
K písm. g)
Jedná se o adaptaci na ustanovení čl. 62 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady
(EU) 2017/625. Doplňuje se povinnost Ministerstva zemědělství dle odst. 2 čl. 62
v návaznosti na výše uvedené písmeno f) informovat Evropskou komisi a ostatní členské
státy o tom, že určení stanoviště hraniční kontroly bylo podle odstavce 1 zrušeno včetně
uvedení důvodů tohoto zrušení.
K písm. h)
Jedná se o adaptaci na ustanovení čl. 63 odst. 1 až 4 nařízení Evropského parlamentu a
Rady (EU) 2017/625. Podle odstavce 1 má Ministerstvo zemědělství pravomoc na návrh
příslušného dozorového orgánu podle § 14 pozastavit určení stanovišť hraniční kontroly a za
podmínek odstavce 4 toto pozastavení zase zrušit. V případě pozastavení určení stanoviště
hraniční kontroly Ministerstvo zemědělství o tomto kroku dle odstavce 2 uvědomí Evropskou
komisi a ostatní členské státy spolu s důvody, proč takto učinilo a také dle odstavce 3
vyznačí pozastavení určení stanoviště hraniční kontroly v seznamech stanovišť hraniční
kontroly.
K písm. i)
Jedná se o adaptaci na ustanovení čl. 60 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady
(EU) 2017/625. Doplňuje se povinnost Ministerstva zemědělství dle čl. 60 odst. 1 nařízení
zpřístupnit na internetu aktualizovaný seznam stanovišť hraniční kontroly na území České
republiky, který bude obsahovat nařízením požadované informace. Dále Ministerstvo
zemědělství informuje Evropskou komisi o kontaktních údajích a veškerých případných
změnách ohledně příslušných orgánů (Státní zemědělská a potravinářská inspekce, Státní
veterinární správa, Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský), Ministerstva
zemědělství, kontrolních orgánů pro ekologickou produkci a dalších pověřených subjektů,
např. laboratoře. Tyto informace Ministerstvo zemědělství zpřístupní veřejnosti na
internetových stránkách.
K písm. j)
Jedná se o adaptaci na ustanovení čl. 100 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady
(EU) 2017/625. Doplňuje se povinnost Ministerstva zemědělství dle čl. 100 odst. 1 nařízení
určit na návrh příslušného dozorového orgánu podle § 14 pro každou referenční laboratoř
Evropské unie jednu nebo více národních referenčních laboratoří. Dále Ministerstvo
zemědělství zajistí naplnění požadavků podle čl. 100 odst. 4 a 5 nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) 2017/625 (sdělení názvu a adresy jednotlivých laboratoří,
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laboratoří).
K písm. k)
Jedná se o adaptaci na ustanovení čl. 115 odst. 1 až 3 nařízení Evropského parlamentu a
Rady (EU) 2017/625. Doplňuje se povinnost Ministerstva zemědělství vypracovat a
ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví, Ministerstvem obrany a Ministerstvem vnitra
aktualizovat pohotovostní plány pro potraviny, které budou obsahovat opatření, která se
neprodleně učiní v případě, pokud bude zjištěno, že potravina představuje, ať už přímo nebo
prostřednictvím životního prostředí, vážné riziko po zdraví lidí nebo zvířat.
K písm. l)
Ministerstvo zemědělství se určuje jako orgán, který informuje Evropskou komisi podle
čl. 124 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 o kontrolách, které
plánuje třetí země provést v České republice.
K písm. m)
Dle nového ustanovení § 15a odst. 1 písm. m) je resort zemědělství obecně určen
k posuzování statusu nových potravin podle čl. 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady
(EU) 2015/2283 a je kompetentním orgánem při procedurálních krocích konzultačního
postupu pro určování statusu nových potravin podle prováděcího nařízení Komise (EU)
2018/456. Z uvedeného vyplývá, že všechny další aktivity stanovené přímo použitelnými
předpisy členskému státu se týkají výlučně Ministerstva zemědělství.
K písm. n)
Ministerstvo zemědělství dle tohoto ustanovení podává Evropské komisi žádost o určení
statusu nových potravin podle čl. 5 a předkládá Evropské Komisi odůvodněné námitky, které
se týkají bezpečnosti, proti uvedení dotčené tradiční potraviny na trh v Evropské unii podle
čl. 15 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2283. Jedná se adaptaci
předmětných článků do právního řádu České republiky.
K písm. o)
Ministerstvo zemědělství se určuje jako orgán, který vydává osvědčení o odborné
způsobilosti provádět klasifikaci jatečných zvířat. Dále je Ministerstvo zemědělství oprávněno
rozhodovat o odchylkách od povinné klasifikace jatečně upravených těl, o využívání třídy
zmasilosti S, o povolování odstraňování podkožního tuku před vážením, o doplňujících
požadavcích na označování jatečně upravených těl, a o povolování automatizovaných metod
klasifikace jatečně upravených těl skotu a udělování licencí, jenž vyplývá z čl. 2, 4, 6, 8 a 10
nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/1182, a komunikuje v této věci
s Evropskou komisí.
K písm. p)
Jedná se o adaptaci článků 10, 11 a 25 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU)
2017/1182, dle nějž mohou členské státy povolovat automatizované metody klasifikace
jatečně upravených těl skotu, ovcí a prasat. S tím souvisí v článku 25 uvedené požadavky
oznamování Evropské komisi. Tímto ustanovením se Ministerstvo zemědělství určuje jako
kompetentní orgán pro provádění všech povinností vyplývajících pro členský stát z čl. 10
nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/1182. Konkrétně se jedná o povinnosti
podle odstavce 1, 3, 4, 6, 7 a 8.
K písm. q)
Jedná se o adaptaci článků čl. 3 odst. 3 a 4 a čl. 4 odst. 2 prováděcího rozhodnutí Komise
(EU) 2018/576 o technických normách pro bezpečnostní prvky používané na tabákové
výrobky. Ministerstvo zemědělství na základě tohoto ustanovení bude informovat výrobce a
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elementů bezpečnostních prvků.
K písm. r)
Dle tohoto ustanovení je Ministerstvo zemědělství ve vztahu k poskytovateli ověřovacích
elementů bezpečnostního prvku tabákového výrobku kompetentním orgánem podle čl. 8
rozhodnutí Komise (EU) č 2018/576: jedná se o adaptaci čl. 8 odst. 3, 4, 5 a 6.
K písm. s)
Jedná se o adaptaci čl. 6 prováděcího rozhodnutí Komise 2011/884/EU, podle kterého mají
všechny členské státy Evropské unie podávat zprávu o výsledcích všech analytických
zkoušek, které byly provedeny za období posledních tří měsíců u produktů pocházejících
nebo zasílaných z Číny, u nichž existuje pravděpodobnost, že jsou kontaminovány
nepovolenými případy geneticky modifikované rýže.
K bodu 48
K § 15b odst. 6
Jedná se o adaptaci nové povinnosti Ministerstva zemědělství vyplývající z čl. 3 odst. 6
prováděcího nařízení Komise (EU) 2018/574 o oznámení Komisi jmenování vydavatele
jedinečného identifikátoru a jeho identifikačního kódu spolu s adaptací čl. 3 odst. 7 týkající se
zveřejnění a online dostupnosti informací o totožnosti tohoto vydavatele.
Státní tiskárna cenin je vydavatelem jedinečného identifikátoru, jehož součástí jsou mimo
jiné identifikační kódy subjektů, zařízení a strojů. Státní tiskárna cenin je vydavatelem
jedinečných identifikátorů, a jelikož se jedinečný identifikátor skládá mimo jiné i
z identifikačního kódu subjektu, zařízení a stroje, je tímto Státní tiskárna cenin i vydavatelem
těchto identifikačních kódů, o které hospodářské subjekty žádají Státní tiskárnu cenin –
vydavatele jedinečných identifikátorů podle čl. 14 až 19 prováděcího nařízení (EU)
č. 2018/574.
Pojem „identifikátor“ je v prováděcím nařízení používán jen v souvislosti s „jedinečným
identifikátorem“. Identifikátorem se nerozumí identifikační kódy, jelikož tyto jsou součástí
jedinečného identifikátoru.
Důvodem použití slov „vydavatele jedinečného identifikátoru“ je také zachování jednotnosti
terminologie. Například v § 12c odst. 3 je použit pojem „jedinečný identifikátor“ a nikoliv
pouze „identifikátor“.
K § 15b odst. 7
Jedná se o adaptaci nové povinnosti členského státu vyplývající z čl. 6 odst. 2 prováděcího
nařízení Komise (EU) 2018/574, svěřené Státní zemědělské a potravinářské inspekci
z důvodu provádění dozoru nad trhem s tabákovými výrobky a Ministerstvu financí, v jehož
gesci jsou tabákové nálepky. Dotčenými výrobci a dovozci se rozumí výrobci a dovozci
používající ověřovací element bezpečnostního prvku, jehož integrita je považována za
ohroženou. Dotčeným poskytovatelem bezpečnostního prvku je poskytovatel tohoto prvku,
jehož součástí je ověřovací element, jehož integrita je považována za ohroženou.
K § 15b odst. 8
Stanoví se součinnost Generálního ředitelství cel se Státní zemědělskou a potravinářskou
inspekcí v případech, kdy dojde k narušení bezpečnostní integrity tabákové nálepky.
K bodu 49
K § 16 odst. 7
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 v čl. 36 odst. 2 písm. b) stanoví, že
provozovatel, od něhož byly vzorky objednány, může využít práva na druhé odborné
stanovisko podle čl. 35 odst. 1. V souladu s čl. 35 odst. 1 právo na druhé odborné stanovisko
opravňuje provozovatele požádat o dokumentární přezkum vzorků, analýzy, testů nebo
diagnostiky jiným uznaným a řádně kvalifikovaným znalcem. Zákonodárce tak omezil
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druhé odborné stanovisko pouze na tzv. dokumentární přezkum a nepočítá s postupem
podle čl. 35 odst. 2. Ve větě první se jedná o zpřesnění textu a jeho řádné provázení na
čl. 35 odst. 2 nařízení (EU) č. 2017/625. Nařízení jasně stanoví, že odběr vzorku pro druhé
odborné stanovisko je možno zvažovat pouze „při odběru vzorku“ tj. na místě, kde dochází
k odběru. Dále se upravuje terminologie v souvislosti s čl. 35 nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) 2017/625. Současně používaný termín „doplňující odborný
posudek“ se tak nahrazuje termínem „druhé odborné stanovisko“. Znění se dále doplňuje
o novou informační povinnost příslušného orgánu dozoru vůči kontrolované osobě
o neprovedení odběru vzorku pro druhé odborné stanovisko podle výše uvedeného nařízení,
a to v případech kdy kontrolovaná osoba požádala o odběru vzorku pro doplňující odborné
stanovisko.
K bodu 50
K § 16 odst. 8
Stávající znění odstavce 8 je na místě vypustit, neboť představuje zastaralou právní úpravu,
která zrušením vyhlášky č. 211/2004 Sb., o metodách zkoušení a způsobu odběru a přípravy
kontrolních vzorků, ve znění pozdějších předpisů, pozbyla smyslu. Namísto zrušeného znění
je vložena úprava ohledně kontroly prodeje na dálku. Nařízení Evropského parlamentu
a Rady (EU) 2017/625 v čl. 36 odst. 2 písm. b) stanoví, že provozovatel, od něhož byly
vzorky objednány, může využít práva na druhé odborné stanovisko podle čl. 35 odst. 1.
V souladu s čl. 35 odst. 1 právo na druhé odborné stanovisko opravňuje provozovatele
požádat o dokumentární přezkum vzorků, analýzy, testů nebo diagnostiky jiným uznaným
a řádně kvalifikovaným znalcem. Zákonodárce tak omezil v případě odběru vzorků zboží
nabízeného komunikačními prostředky na dálku právo na druhé odborné stanovisko pouze
na tzv. dokumentární přezkum a nepočítá s postupem podle čl. 35 odst. 2.
Z původního textu ustanovení § 16 odst. 8 je zřejmé, že předmětnou úpravou nikdy nebyla
stanovena možnost provozovatele potravinářského podniku vyjadřovat se k výsledkům
analýz před zveřejněním. Tato možnost je zajištěna právem provozovatele potravinářského
podniku podávat námitky do protokolu o kontrole, jehož podkladem jsou výsledky rozborů.
Státní zemědělská a potravinářská inspekce zveřejňuje výsledky kontrol před vypořádáním
námitek do protokolu, pouze pokud by bylo ohroženo zdraví spotřebitelů nebo by se jednalo
o výjimečně rozsáhlé protiprávní jednání. Standardně však dochází ke zveřejnění až po
vypořádání námitek do protokolu.
K bodu 51
Poznámky pod čarou č. 15g a 15h
Odkazy na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 se nahrazují odkazy
na nové nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625.
K bodu 52
K § 16 odst. 11
V odstavci 11 se adaptuje ustanovení čl. 82 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady
(EU) 2017/625; za úřední kontroly podle čl. 79 odst. 2 písm. c), které nebyly původně
plánovány a které musely být provedeny, neboť během úřední kontroly provedené v souladu
s tímto nařízením byl na straně téhož provozovatele zjištěn nesoulad, a jsou prováděny za
účelem posouzení rozsahu a dopadu nesouladu nebo za účelem ověření, zda byla zjednána
náprava (tzv. „dodatečné kontroly“), budou příslušné orgány vybírat poplatky, jejichž výše
bude stanovena na základě paušální částky stanovené vyhláškou č. 227/2008 Sb., která
bude sloužit jako základ výpočtu výše nákladů každé jednotlivé úřední kontroly uplatněné
vůči provozovateli, kterého se daná úřední kontrola týkala.
Výše paušální částky nákladů je 500 Kč na jednoho inspektora za každou započatou hodinu
výkonu činnosti podle § 1.
Záměrem předkladatele novely zákona o potravinách v souvislosti s adaptací čl. 79 odst. 2
písm. c) a čl. 82 odst. 1 je pokračovat v zavedené praxi tj. vybírat za aktivity uvedené v čl. 79
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písm. b).
Paušální částka je stanovena ve vyhlášce č. 227/2008 Sb. s tím, že tato paušální částka
bude vybírána pouze u těch subjektů, u kterých budou provedeny zmíněné aktivity, a výše
bude jednotná pro všechny subjekty.
Za skutečné náklady se považují další aktivity v případě rozsáhlé úřední kontroly, které
nejsou pokryty „paušální částkou“, například uhrazení laboratorních analýz v případě
nesouladu apod.
K bodu 53
K § 16 odst. 13
Do znění odst. 13 se adaptuje ustanovení čl. 79 odst. 2 písm. a) nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) 2017/625. Od provozovatelů budou vybírány náhrady nákladů na
úřední kontroly prováděnými příslušnými orgány na stanovištích hraniční kontroly u zboží
kategorií uvedených v čl. 47 odst. 1 písm. d), e) a f) nařízení, stanovené metodou výpočtu
skutečných nákladů pomocí paušální částky stanovené prováděcím právním předpisem.
Tato metoda výpočtu byla zvolena proto, že uplatňují-li se poplatky nebo platby na základě
skutečných nákladů jednotlivých úředních kontrol, pak by celkové poplatky placené
provozovateli, kteří pravidla dlouhodobě dodržují, měly být nižší vzhledem k tomu, že úřední
kontroly by u nich měly být méně časté, než u provozovatelů, kteří pravidla nedodržují.
K bodu 54
K § 16 odst. 14
S ohledem na hospodárnost výběru a snížení administrativní zátěže v případě kontroly
dokladů při dovozu je navrženo v souladu s čl. 79 odst. 4 nařízení Evropského parlamentu
a Rady (EU) č. 2017/625 nevybírat poplatky za kontrolu dokladů, která nebude trvat déle než
1 hodinu. Toto ustanovení se nebude vztahovat na případy, kdy bude prováděna kontrola
totožnosti nebo fyzická kontrola při kontrole dovozu v souladu s čl. 3 body 42 a 43 nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2017/625, které budou vždy zpoplatněny.
K bodu 55
K § 17 odst. 1 písm. p) až r)
Dochází k doplnění skutkové podstaty přestupku na základě úpravy povinnosti v podle § 3
odst. 1 písm. q).
K bodu 56
K § 17 odst. 1 písm. t)
Odstranění přestupku v souvislosti s odstraněním povinnosti v § 3 odst. 1 písm. s).
K bodu 57
K § 17 odst. 2 písm. e)
Dochází k doplnění skutkové podstaty přestupku v návaznosti na povinnost stanovenou
v § 9c.
K bodu 58
K § 17 odst. 4
Doplňuje se skutková podstata přestupku, kterého se dopustí dovozce potravin ze třetích
zemí, pokud porušuje požadavky přímo použitelných předpisů Evropské unie upravující
požadavky na dovoz potravin, a to jak požadavky na bezpečnost, tak ostatní požadavky, jako
například čl. 11 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002. Z důvodů právní
jistoty tak dochází k upřesnění, oproti dosud použitelné obecnější skutkové podstatě v § 17
odst. 2 písm. c). Jednotlivé skutkové podstaty jsou v závislosti na jejich typové závažnosti
zařazeny do různých sazeb pokut.
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K § 17c odst. 2 a 3
Doplňují se skutkové podstaty v návaznosti na povinnosti stanovené v § 12c a § 13f.
K bodu 65
§ 17c odst. 4 písm. a)
Doplňuje se přestupek za porušení ustanovení § 12h odst. 1 zákona č. 110/1997 Sb.
v návaznosti na ustanovení § 3 odst. 7 a 8 vyhlášky č. 37/2017 Sb., o elektronických
cigaretách, náhradních náplních do nich a bylinných výrobcích určených ke kouření.
Ustanovení § 12h odst. 1 zákona č. 110/1997 Sb. ukládá výrobci, dovozci, distributorovi
a maloobchodnímu prodejci elektronických cigaret nebo náhradních náplní do nich povinnost
zajistit, aby výrobky splňovaly požadavky na složení, vzhled, jakost a vlastnosti stanovené
vyhláškou č. 37/2017 Sb.
S ohledem na skutečnost, že porušení citovaných ustanovení momentálně nemá za
následek vznik odpovědnosti za přestupek u odpovědných osob, je navrhována výše
uvedená úprava.
K bodům 66 a 67
K § 17c odst. 6
Doplňuje se písmeno c), které upravuje přestupek za porušení ustanovení § 12j zákona
č. 110/1997 Sb. v návaznosti na ustanovení § 9 a 10 vyhlášky č. 37/2017 Sb.,
o elektronických cigaretách, náhradních náplních do nich a bylinných výrobcích určených
ke kouření.
S ohledem na skutečnost, že porušení citovaných ustanovení momentálně nemá za
následek vznik odpovědnosti za přestupek u odpovědných osob, je navrhována výše
uvedená úprava.
K bodu 68
K § 17d odst. 5
Doplňuje se skutková podstata v návaznosti na povinnost uloženou nezávislé třetí straně
v § 13g.
K bodu 69
K § 17d odst. 6
Doplňuje se skutková podstata v návaznosti na povinnost uloženou výrobci tabákových
výrobků, dovozci tabákových výrobků a poskytovateli bezpečnostního prvku v § 12c.
K bodu 70
K § 17f
Vzhledem k rozsahu změn skutkových podstat se ustanovení § 17f nahrazuje novým
zněním.
K bodu 71
K § 17i
Legislativně technická úprava v souvislosti se změnami ustanovení upravujících přestupky.
K bodům 72 a 73
K § 18 odst. 1
Zrušují se nadbytečná zmocňovací ustanovení, ke kterým prováděcí právní předpisy nikdy
nebyly vydány. Doplňuje se zmocnění k vydání nové vyhlášky v návaznosti na doplnění § 9b
odst. 1 (viz bod 23).
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K Cl. II
Jedná se o přechodné ustanovení umožňující doprodání zásob potravin uvedených na trh
nebo označených přede dnem nabytí účinnosti navrhované novely zákona.
K Čl. III
K bodu 1
K § 1a
V rámci kontroly prodeje na dálku, především prostřednictvím internetu, nemusí být ve fázi
předcházející kontrole nebo zahájení kontroly známo sídlo provozovatele nebo je jeho sídlo
v zahraničí. Navrhované ustanovení tuto situaci řeší, upravuje pravidla pro určení místní
příslušnosti jednotlivých inspektorátů a je speciálním ustanovením vůči § 11 zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád.
K bodu 2
K § 2 písm. a)
Jedná se o ustanovení nadbytečné. Definici kontroly obsahuje zákon č. 255/2012 Sb.,
o kontrole (kontrolní řád) v § 2.
K bodu 3
K § 2 písm. a)
Upřesnění definice zemědělského výrobku, tak aby bylo vyjasněno, že zemědělskými
výrobky ve smyslu zákona č. 146/2002 Sb. se rozumí nikoliv všechny produkty zemědělské
prvovýroby s výjimkou živočišných produktů, ale pouze takové, které jsou určeny ke
konzumaci člověkem nebo u nichž lze důvodně předpokládat, že je člověk bude konzumovat.
Jde tedy o takové produkty, u kterých lze předpokládat, že jsou nebo budou potravinou.
K bodu 4
K § 3 odst. 1 písm. a)
Navržená úprava je provedena ve vazbě na vypuštění definice kontroly, která obsahovala
legislativní zkratku pro „mezinárodní smlouvy“.
K bodu 5
K § 3 odst. 2 písm. b)
Jedná se o adaptaci na ustanovení čl. 137 a čl. 138 nařízení (EU) 2017/625, která upravují
opatření přijímaná příslušnými orgány. Státní zemědělská a potravinářská inspekce je
příslušná ukládat opatření jak podle přímo použitelného čl. 138 nařízení (EU) 2017/625, tak
podle zákona č. 146/2002 Sb.
K bodům 6 a 7
K § 3 odst. 3 písm. b)
Změny odpovídají názvosloví nařízení (EU) 2017/625, kde podle čl. 35 mají provozovatelé,
jejichž zboží je předmětem odběru vzorků, analýz, testů nebo diagnostiky v rámci úředních
kontrol, právo na druhé odborné stanovisko, a podle čl. 37 příslušné orgány určí úřední
laboratoře.
K bodům 8 a 9
K § 3 odst. 3 písm. b) bodu 4
Provozovatelé potravinářských podniků mají podle zákona č. 110/1997 Sb. a rovněž podle
přímo použitelných předpisů Evropské unie (nařízení (ES) č. 852/2004 o hygieně potravin)
povinnost používat pro balení a manipulaci s potravinami pouze materiály a předměty
přicházející do styku s potravinami, které splňují dané požadavky. Jedná se tedy o upřesnění
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inspekce v zákoně č. 110/1997 Sb., podle které má Státní zemědělská a potravinářská
inspekce kompetenci kontrolovat požadavky na obaly a obalové materiály, které jsou určené
pro styk s potravinami, které PPP používá při jejich výrobě, balení a případně uvádění na trh.
Státní zemědělská a potravinářská inspekce tyto kontroly provádí výhradně u provozovatelů
potravinářských podniků, nikoliv u výrobců obalů a obalových materiálů, vůči kterým není
věcně příslušná. Státní zemědělská a potravinářská inspekce provádí tento typ rozboru
pouze tehdy, pokud je potřebné vyjasnit důvod nevyhovění, které bylo zjištěno u potraviny.
Pokud by se ukázalo, že důvodem nevyhovění potraviny je obal, neprodleně předá takovou
informaci orgánům ochrany veřejného zdraví, které jsou příslušné ke kontrole provozovatelů,
kteří vyrábí nebo uvádí na trh materiály a předměty přicházející do styku s potravinami.
K bodu 10
K § 3 odst. 3 písm. f)
Jedná se o zpřesnění označení kompetentního
č. 17/2012 Sb., o celní správě České republiky.

orgánu

v souladu

se

zákonem

K bodu 11
K § 3 odst. 3 písm. n)
Jedná se o adaptaci na ustanovení čl. 37 a čl. 39 nařízení (EU) 2017/625, podle kterých
příslušné orgány určí úřední laboratoře, organizují jejich audity a případně určení úředních
laboratoří ruší. Rovněž se ve vazbě na čl. 100 nařízení (EU) 2017/625 upravuje problematika
určení národních referenčních laboratoří.
K bodům 12 a 13
K § 3 odst. 3 písm. p) a q)
Legislativně technická úprava s cílem uvedení do souladu s § 4 odst. 5 zákona
č. 110/1997 Sb., který používá pojem „zrušení rozhodnutí“.
K bodu 14
K § 3 odst. 3 písm. t)
K doplnění ustanovení pod písmenem t) dochází pro přehlednost a provázání na úpravu
nařízení (EU) 2017/625, které v čl. 43 a násl. stanovuje celou řadu postupů a opatření, které
je možné při kontrole dovozu využít.
K bodu 15
K § 3 odst. 4 písm. a)
Státní zemědělská a potravinářská inspekce při výkonu své působnosti disponuje
informacemi, jejichž poskytnutí podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, by omezovalo či znemožňovalo plnění jejích úkolů. Byť zákon 106/1999 Sb.
obsahuje úpravu, která je využitelná k odmítnutí poskytnutí takové informace, neobsahuje
výslovnou úpravu v návaznosti na kontrolní činnost.
Řada z vnitřních dokumentů Státní zemědělská a potravinářská inspekce obsahuje
informace, jejichž zveřejnění by zmařilo účel její činnosti. Například v návaznosti na podněty
spotřebitelů, kteří odkazují na konkrétní výrobky a jejich prodejce či výrobce, jsou vydávány
metodické dopisy a jiné interní pokyny, a tyto obvykle obsahují spotřebitelem uváděné
potraviny a prodejce či výrobce, kteří jsou následně podrobeni kontrole; pokud by musel být
takový vnitřní dokument zveřejněn, lze důvodně předpokládat, že by takový konkrétní
výrobek byl prodejcem či výrobcem dočasně stažen z oběhu, aby bylo předejito případným
negativním důsledkům vzniklým z plánované kontroly ze strany Státní zemědělské a
potravinářské inspekce. Dále se může jednat například o postupy, jejichž zveřejnění by
znamenalo poskytnutí návodu pro falšovatele, jak potravinu falšovat, aby takové falšování
nebylo odhalitelné.
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K § 3 odst. 4 písm. b)
Nařízení (EU) 2017/625 v článku 2 definuje kromě „úředních kontrol“ také „jiné úřední
činnosti“. Jsou to „činnosti, které nejsou úředními kontrolami a jsou prováděny příslušnými
orgány“. V zákoně č. 146/2002 Sb. dosud chybí obecné ustanovení, které by předjímalo, že
se v různých předpisech EU může vyskytnout činnost, kterou by Státní zemědělská a
potravinářská inspekce měla provádět s ohledem na svěřenou věcnou příslušnost, ale tato
činnost není v zákoně 146/2002 Sb. konkrétně vyjmenována. V případě, že by například
v rámci novely některého z přímo použitelných předpisů Evropské unie byla nová činnost pro
Státní zemědělskou a potravinářskou inspekci stanovena, bylo by nutné provádět novelizaci
zákona č. 146/2002 Sb., která se může uskutečnit až se značným časovým odstupem.
K § 3 odst. 4 písm. c)
Nařízení (EU) 2017/625 dává příslušným orgánům možnost zveřejnovat rating jednotlivých
provozovatelů na základě výsledků úředních kontrol. Předmětné ustanovení zajišťuje
provázání s přímo použitelným předpisem, který stanoví podmínky zveřejnění ratingu.
V souladu s těmito podmínkami bude v případě využití této pravomoci vytvořen vnitřní
předpis Státní zemědělské a potravinářské inspekce obsahující pravidla ratingu, který bude
zveřejněn na internetových stránkách Státní zemědělské a potravinářské inspekce.
K § 3 odst. 4 písm. d)
Jedná se o svěření pravomoci Státní zemědělské a potravinářské inspekci rozhodnout
o nahrazení nebo změně bezpečnostního prvku, jak předpokládá § 12c odst. 6 zákona
č. 110/1997 Sb.
K § 3 odst. 4 písm. e)
Jedná se o svěření pravomoci Státní zemědělské a potravinářské inspekci rozhodnout
o deaktivaci identifikačního kódu, jak předpokládá § 13g odst. 5 zákona č. 110/1997 Sb.
K bodu 16
K § 3 odst. 6
Stávající úprava by mohla vyvolat výkladové problémy ohledně toho, co vše je možno
zahrnout pod náklady za kontrolní nákup. Cílem úpravy je pokrýt všechny náklady související
s realizací kontrolního nákupu včetně nákladů na doručení.
K bodům 17 a 18
K § 3 odst. 8 a 9
Jedná se o adaptaci na ustanovení čl. 79 odst. 2 nařízení (EU) 2017/625.
K bodu 19
K § 3 odst. 10
Legislativně technická úprava (aktualizace poznámky pod čarou).
K bodu 20
K § 3a
Státní zemědělská a potravinářská inspekce spolupracuje při své činnosti s orgány jiných
států, a to jak v souladu s čl. 104 až 107 nařízení (EU) 2017/625 v rámci správní pomoci, tak
i mimo tuto spolupráci. V rámci spolupráce dochází k situacím, kdy Státní zemědělská a
potravinářská inspekce činí kroky na základě cizojazyčných podkladů, například protokolu
o kontrole vyhotoveného příslušným orgánem jiného členského státu obsahujícím kontrolní
zjištění například ohledně webových stránek v cizím jazyce (pokud provozovatel usazený
v České republice provozuje svou činnost směrem do zahraničí a míří na zahraniční
spotřebitele). Státní zemědělská a potravinářská inspekce následně provádí vlastní kontrolu,
případně vede správní řízení v českém jazyce, a proto musejí být i podklady přeloženy do
českého jazyka. O uhrazení nákladů překladu bude rozhodnuto pouze v případě, že bylo
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porušení). Náhrada nákladů za překlad je příjmem státního rozpočtu a vybírá ji inspektorát,
který o úhradě těchto nákladů rozhodl. Jde tedy o obdobu úhrady nákladů rozboru podle § 3
odst. 6 zákona č. 146/2002 Sb.
K bodu 21
K § 4 odst. 1 písm. h)
Aby byl naplněn účel některých kontrol, je nezbytné, aby inspektor zastřel svou skutečnou
totožnost. Ve stávající praxi je postupováno na základě obecné právní úpravy kontrolního
nákupu v zákoně č. 255/2012 Sb., o kontrole. Z povahy oprávnění provádět kontrolní nákupy
vyplývá možnost zastřít svou skutečnou totožnost. S rozšířením způsobů uvádění výrobků
na trh, u kterých je potřeba provádět kontrolní úkony, aniž by byl zpočátku kontrolní orgán
identifikován (zejména prodej prostřednictvím internetu), případně s rozšířením některých
nekalých praktik (například prodej na dálku doplňků stravy v tištěných periodicích,
telemarketing), je žádoucí výslovně stanovit oprávnění inspektora zastírat svou skutečnou
totožnost. Je nezbytné zajistit, aby inspektoři měli toto oprávnění, a to jak s ohledem na
ochranu jejich osobních údajů, tak především z důvodu zabránění zmaření účelu kontroly.
V případě kontrolních úkonů (například kontrolního nákupu provedeného pod skutečnou
identitou inspektora) je zde riziko, že kontrolovaná osoba má vědomost o tom, že
objednatelem je inspektor, a provedení kontrolního nákupu zmaří. Změna totožnosti podle
tohoto ustanovení nevyžaduje nutně vytvoření nějakého krycího dokladu. Spočívá typicky
v zadání fiktivního jména a dalších kontaktních údajů zejména v případě kontrolního nákupu
prostřednictvím komunikačních prostředků na dálku. K využití tohoto oprávnění bude
docházet pouze tehdy, je-li to nezbytné k provedení kontrolních úkolů
Důkazy získané při kontrole inspektorem jednajícím se zastřenou totožností budou plně
využitelné v navazujícím řízení, které vede Státní zemědělská a potravinářská inspekce jako
příslušný orgán pro toto řízení. Skutečnost, že inspektor jednal se zastřenou totožností, bude
utajena po nezbytnou dobu, aby došlo k naplnění účelu kontroly – z hlediska kontrolované
osoby je tato okolnost naprosto nepodstatná. Důležité je, že se opravdu jednalo o inspektora
Státní zemědělské a potravinářské inspekce, že tento postupoval v mezích zákona a že
jednal jménem kontrolního orgánu.
Předmětné ustanovení představuje adaptaci nařízení (EU) č. 2017/625, které vyžaduje v čl. 5
odst. 1 písm. a), že „příslušné orgány a kontrolní orgány pro ekologickou produkci musí mít:
zavedené postupy nebo opatření k zajištění účinnosti a přiměřenosti úředních kontrol a
jiných úředních činností“. V čl. 5 odst. 1 písm. g) je stanoveno, že „příslušné orgány a
kontrolní orgány pro ekologickou produkci musí mít: zákonné pravomoci k provádění
úředních kontrol a jiných úředních činností a k přijímání opatření uvedených v tomto nařízení
a v pravidlech uvedených v čl. 1 odst. 2“.
K bodu 22
K § 4 odst. 6
Navrhovaná změna obsahuje rozšíření povinnosti součinnosti ještě před zahájením kontroly
i mimo oblast reklamy či prodeje na dálku, kde se typicky jedná o případy nedodržení
povinnosti podle § 1824 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tj. podnikatel
neuvede na internetových stránkách svoji totožnost. V praxi se objevují i případy pevných
provozoven, kdy je například šetřen sklad, kde je podezření na nevhodnou manipulaci
s potravinami a vlastník skladovaného zboží (tedy kontrolovaná osoba) není znám.
Provozovatel skladového areálu nemá před zahájením kontroly povinnost součinnosti.
Prostřednictvím tohoto ustanovení bude nastaveno jednoznačné oprávnění inspektora činit
kroky směřující k identifikaci kontrolované osoby.
K bodu 23
K § 4a odst. 1 a 2
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o kontrole, v případě výkonu kontroly inspektory Státní zemědělské a potravinářské
inspekce. Cílem je zajistit, aby nebylo možné zpochybňovat zahájení, respektive vedení
kontroly, případně doručení protokolu pomocí institutu povinné osoby, jejíž odlišení od
kontrolované osoby, resp. fyzické osoby jednající za kontrolovanou osobu, není v zákoně
o kontrole dostatečně provedeno. Obecnost úpravy kontrolního řádu může představovat pro
každodenní výkon kontroly Státní zemědělské a potravinářské inspekce zásadní problém
s významným dopadem na efektivitu úřadu a jeho přínos pro ochranu zdraví a dalších zájmů
spotřebitele. Státní zemědělská a potravinářská inspekce vykonává kontroly primárně na
místě, s tím, že v průběhu jednoho kontrolního vstupu ve většině případů doručuje na místě
protokol o kontrole a případně opatření, kterým ukládá povinnost odstranit zjištěná porušení
právních předpisů.
K § 4b odst. 1
Pro přehlednost se výslovně uvádí povinnost kontrolované osoby splnit uložená opatření a
na nesplnění této povinnosti se hledí jako na přestupek podle § 11 odst. 1 písm. a). Tato
povinnost dopadá na kontrolované osoby i nyní, nicméně s ohledem na úpravu skutkové
podstaty přestupku nesplnění opatření a na srozumitelnost pro adresáty je vhodné takovou
povinnost výslovně uvést. Dále se upřesňuje, že povinnost uložená opatřením trvá i po lhůtě,
která je v opatření stanovena pro jeho splnění, a to až do doby, dokud osoba povinnost
nesplní, nebo až do vydání souhlasu ze strany inspektora v případě, že jde o opatření
spočívající v zákazu nebo pozastavení uvádění na trh. Kontrolovaná osoba může
v některých případech splnění povinnosti jí uložené opatřením dosáhnout i jiným způsobem,
než jak jí ukládá samotné opatření. Například tak, že nebude odstraňovat zjištěné nedostatky
v provozovně, ale zcela v dané provozovně ukončí provoz, nebo místo povinností související
s výrobou produktu výrobu určitého produktu zcela ukončí, případně přestane používat určité
označení nebo obal. I takový přístup, v jehož důsledku dojde k naplnění účelu, pro který bylo
opatření uloženo, a který bude jasně komunikován kontrolovanou osobou s inspektorem,
bude mít za následek, že uložená povinnost již nebude trvat a opatření bude považováno za
splněné.
V případě, že kontrolovaná osoba ve stanovené lhůtě opatření nesplní (nesplní uloženou
povinnost, poruší uložený zákaz či pozastavení) a toto nesplnění je inspektorem
zaznamenáno do kontrolního materiálu, se kterým je seznámena kontrolovaná osoba, jedná
se o úkon, prostřednictvím kterého se kontrolované osobě dostane relevantního varování
ohledně jejího protiprávního jednání. Každé další zjištění nesplnění opatření představuje
přetržení stávajícího protiprávního jednání, od kterého se kontrolovaná osoba dopouští
nového protiprávního jednání spočívajícího v nesplnění opatření.
K § 4b odst. 2
V odstavci druhém je stanoven zákaz porušit pečeť, která byla na základě § 4 odst. 1
písm. a) zákona č. 146/2002 Sb. umístěna v průběhu kontroly. Toto ustavení opravňuje
inspektory pečetit prostory přímo související s výkonem a předmětem kontroly na dobu
a v rozsahu nezbytném k provedení kontroly. Pro zajištění účelu tohoto institutu je nezbytné,
aby vedle oprávnění inspektora pečetit prostory existovala také povinnost, respektive zákaz
takto umístěnou pečeť porušit. Porušení tohoto zákazu je přestupkem podle § 11 odst. 1
písm. e).
K § 4b odst. 3
V odstavci třetím je řešena situace, kdy inspektor v rámci kontroly objednal výrobek
prostřednictvím prostředku komunikace na dálku s využitím zastírání skutečné totožnosti. Na
doručované zásilce jsou v tomto případě uvedeny neexistující údaje a doručovací služba
může odmítnout inspektorovi zásilku vydat. Doplněné ustanovení stanovuje povinnost
provozovateli poštovní služby (České poště) nebo jiných doručovacích služeb (například
PPL, DHL, DPD) zásilku inspektorovi vydat. Inspektor v tomto případě provozovateli doloží,
že je osobou, která využila oprávnění zastírat skutečnou totožnost, a to prostřednictvím
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inspekce a služebního průkazu inspektora Státní zemědělské a potravinářské inspekce.
Předmětné ustanovení představuje adaptaci nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
2017/625, které vyžaduje v čl. 5 odst. 1 písm. a), že „příslušné orgány a kontrolní orgány pro
ekologickou produkci musí mít: zavedené postupy nebo opatření k zajištění účinnosti
a přiměřenosti úředních kontrol a jiných úředních činností“. V čl. 5 odst. 1 písm. g) je
stanoveno, že „příslušné orgány a kontrolní orgány pro ekologickou produkci musí mít:
zákonné pravomoci k provádění úředních kontrol a jiných úředních činností a k přijímání
opatření uvedených v tomto nařízení a v pravidlech uvedených v čl. 1 odst. 2“.
K § 4c odst. 1 až 4
V prvním odstavci se jedná o úpravu opatření vůči poskytovateli služby informační
společnosti. V odstavci 1 je řešeno opatření, kterým je pouze zajištěno, že spotřebitel bude
varován před nezákonným obsahem na internetových stránkách. Bude se jednat o
zobrazování varování při přístupu k online rozhraní. Toto opatření lze vydat jako první úkon
v řízení.
Odstavec 2 obsahuje úpravu opatření, kterým bude uloženo pozastavit fungování
internetových stránek nebo jejich části, dochází-li prostřednictvím internetových stránek
k uvádění nebezpečné potraviny na trh, nebo pokud obsah internetových stránek závažným
způsobem porušuje požadavky právních předpisů. Toto opatření je vázané na možnost nebo
účelnost uložení obsahově shodného opatření prostřednictvím kontrolované osoby.
Vzhledem k závažným důsledkům do práv a povinností poskytovatele nelze toto opatření
vydat jako první úkon v řízení. Bude tak vedeno úplné správní řízení o uložení takové
povinnosti, aby došlo k naplnění procesních práv poskytovatele služeb informační
společnosti.
Předmětná opatření budou využita zejména v případě kontrolovaných osob, které zcela
skrývají svou identitu, jsou nekontaktní nebo sídlí ve třetí zemi (například Panama,
Makedonie, Honduras). Ať už samotné řádné provedení kontroly nebo vymahatelnost
rozhodnutí jsou v těchto případech prakticky nemožné. Tato opatření budou využita
v závislosti na povaze nedodržení s tím, že jako u jakéhokoliv individuálního správního aktu
musí být zohledněna zásada přiměřenosti, tj. musí být zvoleno vhodné opatření s ohledem
na zjištěný protiprávní stav. Opatření by měla umožnit dosáhnout odstranění protiprávního
stavu tím, že budou spotřebitelé v České republice alespoň varováni nebo dojde
k znepřístupnění nevyhovující internetové stránky pro české spotřebitele.
Obdobně jako v případě opatření podle § 5 zákona č. 146/2002 Sb. se při odvolání do
opatření postupuje podle § 5 odstavců 4 a 5. Žaloba ve správním soudnictví proti rozhodnutí
o odvolání do opatření je možná.
Poskytovatel služby informační společnosti na základě opatření pozastaví fungování
internetových stránek, případně jejich části. Takový postup je podle dostupných informací
možný v případě internetových stránek s doménou nejvyššího stupně „.cz“, kterou spravuje
český správce v působnosti Státní zemědělské a potravinářské inspekce.
Zejména pro případy internetových stránek s jinou doménou je zaveden postup podle
odstavce 4, tedy vydání opatření obecné povahy, které vydává ředitel inspektorátu.
Adresátem takového opatření obecné povahy budou typicky všichni poskytovatelé
internetového připojení, kteří budou mít povinnost pozastavit fungování vymezených
internetových stránek nebo jejich částí. Navrhované ustanovení obsahuje také postup
následného umožnění fungování internetových stránek, a to na základě zrušení či změny
opatření obecné povahy ředitelem inspektorátu.
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K § 5 odst. 1 písm. a) bodu 6
Osoby přicházející při pracovních činnostech ve stravování, při výrobě potravin nebo při
uvádění potravin na trh do přímého styku s potravinami, pokrmy, zařízením, náčiním nebo
plochami, které jsou ve styku s potravinami nebo pokrmy, jsou povinny podle 19 odst. 2
zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, mít zdravotní průkaz a tento jsou podle
§ 4 odst. 1 písm. f) zákona č. 146/2002 Sb. povinni předložit inspektorovi Státní zemědělské
a potravinářské inspekce. Je-li při kontrole zjištěna osoba, která nemá zdravotní průkaz, i
když na ni výše uvedená povinnost dopadá, jedná se o rizikovou situaci a taková osoba musí
být vyloučena z činností, při kterých přichází do přímého styku s potravinami. Navrhované
ustanovení proto umožňuje takovým osobám zakázat vstup do prostor potravinářského
podniku, kde se manipuluje s potravinami v rámci podniku, pro které vykonávají práci. Byť je
zákaz určitých osob v provozovně možné ukládat i na základě obecných opatření podle § 5
odst. 1 písm. c) nebo písm. i), bude přínosné zavést ustanovení, které přímo vymezí
předmětné opatření.
Předmětné ustanovení představuje adaptaci nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
2017/625, které vyžaduje v čl. 5 odst. 1 písm. a), že „příslušné orgány a kontrolní orgány pro
ekologickou produkci musí mít: zavedené postupy nebo opatření k zajištění účinnosti
a přiměřenosti úředních kontrol a jiných úředních činností“. V čl. 5 odst. 1 písm. g) je
stanoveno, že „příslušné orgány a kontrolní orgány pro ekologickou produkci musí mít:
zákonné pravomoci k provádění úředních kontrol a jiných úředních činností a k přijímání
opatření uvedených v tomto nařízení a v pravidlech uvedených v čl. 1 odst. 2“.
K bodu 25
K § 5 odst. 1 písm. e)
Příloha II, kapitola VIII, bod 1 nařízení (ES) č. 852/2004 stanovuje povinnost osobám
pracujícím v oblasti, kde se manipuluje s potravinami, udržovat vysoký stupeň osobní čistoty
a nosit vhodný, čistý, a je-li to nezbytné, ochranný oděv. Bude-li důvodné a přiměřené
přistoupit k pozastavení takové osoby, je na uvážení inspektora, aby takové opatření vydal.
Případně bude možné uložit i opatření k odstranění nedostatků v souladu s § 5 odst. 1
písm. c).
Příloha II, kapitola VIII, bod 2 nařízení (ES) č. 852/2004 v rámci požadavků na osobní
hygienu stanovuje zákaz osobě, která trpí chorobami přenášenými potravinami nebo je
postižena například infikovanými poraněními, kožními infekcemi, vředy nebo průjmy obecně
manipulovat a vstupovat do jakékoliv oblasti, kde se manipuluje s potravinami, pokud
existuje jakákoliv možnost přímé nebo nepřímé kontaminace. Takové osoby jsou povinny
neprodleně ohlásit onemocnění nebo příznaky provozovateli potravinářského podniku,
ve kterém jsou zaměstnány. Je-li při kontrole zjištěno podezření na nesplnění těchto
požadavků, jedná se o rizikovou situaci. Navrhované ustanovení proto umožňuje takovým
osobám pozastavit vstup do prostor potravinářského podniku, kde se manipuluje
s potravinami, a manipulaci s potravinami v rámci podniku, pro které vykonávají práci. Byť je
pozastavení určitých osob v provozovně možné ukládat i na základě obecných opatření
podle § 5 odst. 1 písm. c) nebo písm. i), bude přínosné zavést ustanovení, které přímo
vymezí předmětné opatření. O případech pozastavení osob z důvodů nedodržení osobní
hygieny zejména z důvodu nedodržení požadavků přílohy II, kapitoly VIII, bod 2 nařízení
(ES) č. 852/2004 inspekce neprodleně informuje příslušný orgán ochrany veřejného zdraví a
poskytne mu potřebnou součinnost ve věci.
Předmětné ustanovení představuje adaptaci nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
2017/625, které vyžaduje v čl. 5 odst. 1 písm. a) že „příslušné orgány a kontrolní orgány pro
ekologickou produkci musí mít: zavedené postupy nebo opatření k zajištění účinnosti
a přiměřenosti úředních kontrol a jiných úředních činností“. V čl. 5 odst. 1 písm. g) je
stanoveno, že „příslušné orgány a kontrolní orgány pro ekologickou produkci musí mít:
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opatření uvedených v tomto nařízení a v pravidlech uvedených v čl. 1 odst. 2“.
K bodu 26
K § 5 odst. 1 písm. g) úvodní části ustanovení
Legislativně technická úprava (aktualizace poznámky pod čarou).
K bodu 27
K § 5 odst. 1 písm. g) bodu 1
Ustanovení se doplňuje tak, aby i v případě nevyhovujících stěrů z míst, zařízení a předmětů
nebo obalů a obalových materiálů přicházejících do styku s potravinami samotných bylo
možné uložit kontrolované osobě povinnost provést na vlastní náklady rozbory v laboratoři,
která splňuje podmínky vymezené v první části písmene g), nikoliv pouze v neakreditované
laboratoři, kde nelze zaručit nestrannost takové laboratoře.
K bodu 28
K § 5 odst. 1 písm. i)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 stanovuje v čl. 138 odst. 2, že
příslušné orgány jsou povinny přijmout veškerá opatření, která považují za vhodná k zajištění
souladu s pravidly uvedenými v čl. 1 odst. 2 nařízení. Stávající § 5 zákona č. 146/2002 Sb.
obsahuje pouze úzce vymezená opatření, která vycházejí ze zkušenosti s běžně
zjišťovanými protiprávními stavy. Předpisy Evropské unie jsou však konstruovány tak, že
není možné předvídat konkrétně, jaké protiprávní jednání bude zjištěno, a tak ani není
možné přesně nadefinovat všechna konkrétní opatření.
K bodu 29
K § 5 odst. 1 písm. k)
Jedná se o úpravu znění předmětného ustanovení, tak aby bylo flexibilně využitelné pro
různé typy opatření, které může Státní zemědělská a potravinářská inspekce podle zákona č.
634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, uložit.
K bodu 30
K § 5 odst. 1 písm. l)
V § 5 odst. 1 je doplněno písmeno l), kde je výslovně upravena možnost nařídit stažení
výrobků z trhu nebo nařídit povinnost převzít zpět od spotřebitelů nevyhovující výrobky. Tato
oprávnění jsou zakotvena v čl. 138 odst. 2 písm. g) nařízení Evropského parlamentu a Rady
(EU) č. 2017/625 a je proto na místě jejich výslovné uvedení i v zákoně 146/2002 Sb.
zejména v případě stažení, které je poměrně často používáno. Stejně jako v případě jiných
opatření je zodpovědností správního orgánu, aby zvolil opatření, které je přiměřené
kontrolnímu zjištění. Opatření na stažení je dosud ukládáno na základě § 5 odst. 1 písm. c),
který představuje obecnou úpravu. Opatření na stažení předpokládá, že provozovatel aktivně
informuje své odběratele a zajistí stažení nevyhovující potraviny z tržní sítě. Opatření na
převzetí zpět od spotřebitelů je opatřením, které by bylo využito zejména v případě
nebezpečných potravin v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES)
č. 178/2002, které předpokládá, že provozovatel převezme nebezpečné potraviny zpět,
pokud nestačí k dosažení vysoké úrovně ochrany zdraví jiné opatření (čl. 19 odst. 1). Bude
se jednat zejména o nebezpečné potraviny, které by spotřebitelé neměli sami likvidovat.
Splnění uloženého opatření bude spočívat v tom, že kontrolovaná osoba zajistí podmínky
pro to, aby bylo umožněno spotřebitelům vrátit předmětné zemědělské výrobky, potraviny
nebo tabákové výrobky.
K bodu 31
K § 5 odst. 2
Jde o úpravu způsobu, jakým je evidováno odmítnutí nebo znemožnění převzetí písemného
vyhotovení opatření. Nově je o této skutečnosti učiněn záznam do kontrolního spisu.
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K bodu 32
K § 5 odst. 3
§ 5 odst. 3 zákona č. 146/2004 upravuje postup pro vydání opatření s účinky přesahujícími
územní působnost inspektorátu, jehož inspektor provádí kontrolu a stanovuje dodatečné
podmínky pro informování kontrolované osoby o vydání opatření. Tyto další podmínky pro
informování jsou však nadbytečné v případě, že je opatření vydáno za přítomnosti
statutárního zástupce v případě právnické osoby jako kontrolované osoby nebo přímo
podnikající fyzické osoby. Jejich přítomností při vydání opatření je zajištěno, že je
kontrolovaná osoba o tomto typu opatření dostatečně informována.
K bodu 33
K § 5 odst. 5
Dochází k prodloužení lhůty pro rozhodnutí o odvolání proti opatření z 3 pracovních dnů na
5 pracovních dnů. Lhůta 3 pracovních dnů se v praxi ukázala jako nedostatečně krátká.
Odvolání kontrolovaných osob jsou často velmi rozsáhlá, obsahují odborné argumenty,
odkazy na vědecké studie či jiné poznatky, které je nutné ověřit a přezkoumatelným
způsobem vyhodnotit v rámci odůvodnění rozhodnutí o odvolání. Lhůta 5 pracovních dnů
poskytuje pro tento postup větší prostor a stále šetří práva kontrolovaných osob.
K bodu 34 a části bodu 35
K § 5a odst. 2 a 3
Změny v ustanovení mají za cíl doplnit výčet případů, ve kterých došlo k pozastavení, a
obsahuje procesní režim vydání souhlasu, tj. uvolnění tohoto pozastavení, nebo naopak
stanoví režim zákazu, je-li to na místě. K zákazu dojde ze zákona po uplynutí 6 měsíců ode
dne oznámení opatření pozastavení, pokud nebude prokázáno, že je možné pozastavení
uvolnit. K zákazu může být přistoupeno také prostřednictvím změny opatření, pokud bude
prokázáno, že je dán důvod pro změnu pozastavení v zákaz.
K části bodu 35
K § 5a odst. 4
Doplnění ustanovení, které řeší režim změny opatření v případě, kdy není podáno odvolání
nebo na základě odvolání není možné příslušnou změnu provést. Bude se jednat hlavně
o případy, kdy kontrolovaná osoba podá podnět k prodloužení lhůty pro splnění uložené
povinnosti. Tento typ žádosti je poměrně častý a stávající úprava v zákoně č. 146/2002 Sb.
nemá adekvátní režim, kterým by bylo možné změnit tuto náležitost výroku opatření. Dále se
vyskytují případy, kdy je opatření zapotřebí změnit poté, co v něm byly po jeho vydání
zjištěny nesprávnosti, které mohou být různého charakteru (nepřiměřenost opatření řešené
situaci včetně lhůty pro splnění uložené povinnosti, nesprávná nebo nejasná formulace
ukládané povinnosti, nedodržení náležitostí opatření) a nebyl ani podán opravný prostředek
ze strany kontrolované osoby. Ke změně opatření může být přistoupeno také v případě, že
se změní okolnosti, za kterých bylo opatření vydáno a původně uložené opatření by již
neplnilo svůj účel. Typicky může jít o situaci, kdy je pozastaveno uvádění na trh nebo
distribuce potravin, zemědělských nebo tabákových výrobků podle § 5 odst. 1 písm. e)
bodu 1 a Státní zemědělská a potravinářská inspekce získá podklady dokládající
nebezpečnost výrobků (např. nevyhovující hodnocení rizika Státní zdravotního ústavu). Pak
bude opatření spočívající v pozastavení uvádění na trh potřeba změnit na opatření
spočívající v zákazu uvádění na trh podle § 5 odst. 1 písm. a) bod 1. Může se jednat i
o případy, kdy inspektor vykročí z rozhodovací praxe.
Existující prostředky jako je přezkumné řízení a obnova řízení jsou pro danou situaci špatně
využitelné s ohledem na specifičnost opatření, jako institutu, který slouží k urychlenému
zjednání nápravy zjištěného protiprávního stavu. Opatření jsou ve většině případů vydávána
na místě přímo v provozovně provozovatele. Je rovněž žádoucí, aby změnové opatření mělo
stejný režim vydávání, oznamování i opravných prostředků jako běžné opatření.
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K bodu 36
K § 5b odst. 6
Zpřesňuje se oprávnění inspektora zničit nebezpečné zemědělské výrobky, potraviny,
tabákové výrobky nebo výrobky z révy vinné, které inspektor nařídil zničit podle § 5 odst. 1
písm. b) bodu 1. nebo § 5 odst. 1 písm. b) bodu 2., o možnost tyto znehodnotit (například
barvou, chemickou látkou). Obdobná úprava je obsažena v § 53 odst. 1 písm. a)
veterinárního zákona. Půjde zejména o případy, kdy není jisté, že provozovatel skutečně
zničení řádně zajistí. Uvedené ustanovení reaguje na situace z praxe, kdy se objevily
případy, že kontrolovaná osoba předmětné potraviny nebo výrobky i přes uložené opatření
nezničila a dále je uvedla na trh (například další zpracování, příprava pokrmů, prodej).
Jednalo se přitom například o potraviny v procesu kažení, potraviny, u nichž byl zásadně
porušen teplotní řetězec nebo o výrobky z révy vinné, které byly falšované. Znehodnocení je
další možností vedle zničení přímo ze strany inspektora. Bude se zejména jednat o případy,
kdy by bylo nehospodárné či příliš organizačně náročné či zdlouhavé zajišťovat zničení a je
přitom nezbytné zajistit na místě ochranu spotřebitele. Stejně jako v případě zničení se
i znehodnocení bude týkat pouze nebezpečných zemědělských výrobků, potravin,
tabákových výrobky nebo výrobků z révy vinné, které již nelze uvádět na trh. I po
znehodnocení potravin nebo výrobků trvá povinnost na základě opatření podle § 5 odst. 1
písm. b) bodu 1. nebo § 5 odst. 1 písm. b) bod 2 tyto zničit.
K bodu 37
K § 6 odst. 3
Cílem změny v § 6 odst. 3 je uvedení do souladu s § 4 odst. 5 zákona č. 110/1997 Sb., který
používá pojem zrušení rozhodnutí a připouští i možnost pozastavení rozhodnutí o schválení
ozařovny.
K bodu 38
K§7
Jedná se o adaptaci na nařízení (EU) 2017/625. Specifika kontroly potravin ze třetích zemí
ve fázi před propuštěním do volného oběhu podle přímo použitelných předpisů upravujících
kontrolu potravin ze třetích zemí neumožňují postupovat zcela v souladu se zákonem
č. 255/2012 Sb., kontrolní řád. Upravují se postupy pro zahájení kontroly a vyhotovení
písemného záznamu z úřední kontroly ve specifických situacích.
V odstavci 1 je upraven postup pro případy podle čl. 76 nařízení (EU) 2017/625, kdy bylo
propuštění do volného oběhu pozastaveno celním orgánem. Poslední věta prvního odstavce
stanovuje, že pokud byla provedena pouze kontrola dokladů, jak je definována v čl. 3 odst.
41 nařízení (EU) 2017/625, nahrazuje závazné stanovisko protokol o kontrole.
V odstavci 2 je upraven postup v případě kontrol podle čl. 56 nařízení (EU) 2017/625. Celní
orgán nezasílá sdělení o pozastavení propuštění do volného oběhu a Státní zemědělská a
potravinářská inspekce nevydává závazné stanovisko. Předložení společného zdravotního
vstupního dokladu, záznam Státní zemědělské a potravinářské inspekce do něj a jeho využití
ze strany celního orgánu probíhá prostřednictvím Systému pro správu informací o úředních
kontrolách (IMSOC).
K bodu 39
K § 10
Úpravou je zaváděna možnost, aby banka mohla poskytnout Státní zemědělské a
potravinářské inspekcí informace vedoucí ke ztotožnění kontrolované nebo povinné osoby
v případě, že se nedaří některou z těchto osob identifikovat a tak je znemožňováno provádět
úřední kontrolu povinností stanovených právními předpisy a případně odstranit zjištěný
protiprávní stav. Zejména při kontrolách internetového prodeje dochází k situacím, kdy
z dostupných zdrojů nelze zjistit všechny potřebné skutečnosti pro prokázání protiprávního
jednání ani identifikování kontrolované osoby – odpovědného subjektu.
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skutečností zásadní. Může jít o jediný nástroj, jak kontrolovanou, případně povinnou osobu
identifikovat, pokud jsou ostatní nástroje neúspěšné. Pokud osoba svou identitu záměrně
skrývá a dopouští se tak protiprávního jednání, když při prodeji na dálku prostřednictvím
internetu je obchodník povinen uvést svou identitu na dotčených internetových stránkách,
bylo dosud takové jednání ze strany Státní zemědělské a potravinářské inspekce
nepostižitelné, protože kontrolovaná osoba nemohla být identifikována. V takových
případech je jediným způsobem, jak zjistit identitu osoby, zjistit vlastníka účtu, ze kterého
například správcům domén odcházejí platby za provoz stránek, případně na který odchází
platby za kontrolní nákup. K dalším faktorům znemožňujícím vykonávat efektivně kontrolu
patří využívání finanční služby, které zprostředkovávají platby (například paypal, visa). Tyto
služby sice z pozice povinné osoby jsou povinny sdělit, vůči jakému učtu službu poskytly,
nicméně podle dostupných informací pouze banky disponují informací, kdo účet vlastní nebo
s ním disponuje.
Kontrolující mají podle § 20 kontrolního řádu povinnost mlčenlivosti. Tuto povinnost mají také
oprávněné úřední osoby v rámci správního řízení podle § 15 odst. 3 správního řádu a ostatní
zaměstnanci Státní zemědělské a potravinářské inspekce podle vnitřních předpisů. Se
získanými informacemi je tak nakládáno v souladu s povinností mlčenlivosti.
Dopad této změny na klienty bank je minimální. Státní zemědělské a potravinářské inspekci
budou poskytnuty pouze údaje, které budou sloužit ke ztotožnění kontrolované nebo povinné
osoby, a to pouze v rozsahu nezbytně nutném. Bude se vždy jednat o případy ve vazbě na
kontrolní činnost Státní zemědělské a potravinářské inspekce s tím, že v případě, že
provozovatel plní své povinnosti, podniká transparentně a nevyhýbá se úředním kontrolám
zastíráním své totožnosti, nebude důvod pro využití tohoto ustanovení. Státní zemědělská a
potravinářská inspekce se prostřednictvím tohoto ustanovení nedostane k žádným jiným
údajům ohledně klientů, než k údajům sloužícím ke ztotožnění kontrolované nebo povinné
osoby. Navíc odůvodněnost žádosti Státní zemědělské a potravinářské inspekce ověří
Ministerstvo zemědělství jako ústřední orgán státní správy, které ji postoupí příslušné bance.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2017/625 vyžaduje v čl. 5 odst. 1 písm. a),
že „příslušné orgány a kontrolní orgány pro ekologickou produkci musí mít: zavedené
postupy nebo opatření k zajištění účinnosti a přiměřenosti úředních kontrol a jiných úředních
činností.“ V čl. 5 odst. 1 písm. g) je stanoveno, že „příslušné orgány a kontrolní orgány pro
ekologickou produkci musí mít: zákonné pravomoci k provádění úředních kontrol a jiných
úředních činností s k přijímání opatření uvedených v tomto nařízení a v pravidlech
uvedených v čl. 1 odst. 2“.
K odst. 1
S ohledem na výše uvedené se navrhuje zavést oprávnění Státní zemědělské a
potravinářské inspekce žádat od banky a pobočky zahraniční banky poskytnutí údaje
o číslech a jedinečných identifikátorech účtů a majitelích účtu a zmocněncích, kteří jsou
oprávněni nakládat s peněžními prostředky vedenými na daném účtu.
Odstavec 1 současně upravuje limitaci tohoto oprávnění, když stanoví, že jeho použití je
možné pouze v situaci, kdy sledovaného účelu nelze dosáhnout jinak, nebo jen
s vynaložením neúměrného úsilí.
K odst. 2
S ohledem na citlivost údajů uvedených v odstavci 1, včetně důrazu na ochranu bankovního
tajemství, vyvstává potřeba veřejné kontroly nad získáváním těchto údajů. Jako garant
oprávněnosti těchto žádostí bylo zvoleno Ministerstvo zemědělství. Prostřednictvím
Ministerstva zemědělství tak Státní zemědělská a potravinářská inspekce podá bance žádost
o poskytnutí údajů chráněných bankovním tajemstvím. Odstavec 2 stanovuje i další
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o klientovi banky nebo o účtu a odůvodnění.
V odůvodnění Státní zemědělská a potravinářská inspekce především jasně popíše, jakým
způsobem mohou vyžádané údaje přispět ke ztotožnění osoby odpovědné za protiprávní
jednání a proč nelze dosáhnout sledovaného účelu jinak než s využitím pravomoci podle
odstavce 1, popřípadě na základě čeho se Státní zemědělská a potravinářská inspekce
domnívá, že sledovaného účelu lze dosáhnout jinak jen s vynaložením neúměrného úsilí.
Třetí věta stanoví, že po doručení žádosti banka již nezkoumá splnění požadavků dle tohoto
ustanovení, jelikož za správnost údajů uvedených v žádosti odpovídá Státní zemědělská a
potravinářská inspekce, resp. Ministerstvo zemědělství, které přezkoumává žádost podle
odstavce 3.
K odst. 3
Odstavec 3 stanovuje procesní pravidla veřejné kontroly, kterou je nadáno Ministerstvo
zemědělství. Pokud Ministerstvo zemědělství zjistí, že žádost o údaje odpovídá požadavkům
odstavců 1 a 2, postoupí tuto žádost k vyřízení bance, která je povinna poskytnout
požadované údaje přímo Státní zemědělské a potravinářské inspekci. Pokud žádost
nevyhoví podmínkám stanoveným v odstavci 1 a 2, Ministerstvo zemědělství takovou žádost
bance nepředá a vyzve Státní zemědělskou a potravinářskou inspekci k odstranění
případných vad, přičemž jí k tomu poskytne přiměřenou lhůtu, jak vyplývá z § 37 odst. 3
ve spojení s § 158 odst. 1 správního řádu.
K odst. 4
Tento odstavec obsahuje další prvek kontroly nad prolomením bankovního tajemství, a to
prostřednictvím zákonné povinnosti Státní zemědělské a potravinářské inspekce informovat
dotčený subjekt o tom, že o něm žádala jeho údaje.
K bodům 40 až 45
K § 11 odst. 1 až 3
Doplnění skutkové podstaty přestupku spočívajícího v porušení povinnosti splnit uložené
opatření podle nově doplněného § 4b odst. 1. Tato skutková podstata nahrazuje dosavadní
skutkové podstaty přestupků spočívajících v nesplnění opatření vydaných podle ustanovení
§ 5 odst. 1 a zároveň pokrývá i nesplnění opatření uložené podle § 4c. Za tento přestupek
lze uložit pokutu do 1 000 000 Kč.
Doplnění skutkové podstaty přestupku spočívajícího v nesplnění povinnosti provozovatele
poštovní služby nebo jiné doručovací služby předat inspektorovi zásilku podle § 4b odst. 4.
Za tento přestupek lze uložit pokutu do 1 000 000 Kč.
V § 11 odst. 2 dochází k přizpůsobení skutkové podstaty přestupku novému znění povinnosti
podle § 4 odst. 6.
K bodu 46
K § 11c odst. 3
Jedná se o speciální ustanovení k § 111 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za
přestupky a řízení o nich, a je inspirováno § 46e odst. 7 zákona č. 6/1993 Sb., o České
národní bance. Vzhledem ke skutečnosti, že v oblasti kontroly podle zákona č. 146/2002 Sb.
a navazujícího řízení o přestupku ze strany Státní zemědělská a potravinářská inspekce je
zapotřebí využít i jiné než právní odbornosti, navrhuje se, aby každá úřední osoba
oprávněná k provádění úkonů správního orgánu v řízení nemusela mít vysokoškolské
vzdělání nejméně v magisterském studijním programu v oblasti vzdělávání právo na vysoké
škole v České republice nebo příslušnou zkoušku. Návrh reflektuje terminologii zákona
č. 137/2016 Sb., o vysokých školách a nařízení vlády č. 275/2016 Sb., o oblastech
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program v oblasti vzdělávání Právo“. Odkaz na obdobné vysokoškolské vzdělání získané
studiem na vysoké škole nezařazeným do oblasti vzdělávání směřuje k vysokoškolskému
vzdělání získanému předtím, než byly zákonem č. 137/2016 Sb. zavedeny oblasti
vzdělávání. V takovém případě se posuzuje, zda je získané vzdělání odpovídající vzdělání
podle nové vysokoškolské právní úpravy a nejsou tedy diskriminovány osoby, které
vystudovaly či vystudují v magisterském studijním programu v oboru právo na vysoké škole
v České republice akreditovaném před novelou zákona o vysokých školách. Za obdobné
vysokoškolské vzdělání se považuje právě vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním
programu v oboru právo na vysoké škole v České republice.
Požadavek takového vzdělání bude postačovat alespoň u jedné oprávněné úřední osoby,
která se podílí na řízení o přestupku. Pokud tato osoba nebude mít vzdělání nejméně
v magisterském studijním programu v oblasti vzdělávání Právo v České republice, postačí,
pokud bude mít vysokoškolské vzdělání v jakémkoliv bakalářském studijním programu a
zároveň prokáže odbornou způsobilost zkouškou odborné způsobilosti úředních osob
oprávněných k provádění úkonů správního orgánu v řízení o přestupcích provedenou
u Ministerstva vnitra, kterou předpokládá a blíže upravuje § 111 zákona č. 250/2016 Sb.
Na řízení o přestupku vedeném Státní zemědělskou a potravinářskou inspekcí se tak budou
moci podílet vedle osob se vzděláním právnického směru, jejichž účast je a bude povinná,
rovněž osoby se vzděláním specializujícím se na věcnou stránku projednávané problematiky
(například inspektoři, u nichž by bylo nepřiměřené vyžadovat splnění požadavků § 111
zákona č. 250/2016 Sb.).
K Čl. IV
Jedná se o přechodné ustanovení mající za cíl, aby se předmětná úprava v § 3 odst. 3
písm. ff) vztahovala i na informace, které vznikly před účinností této novely. V opačném
případě by nebyl splněn účel zaváděné úpravy.
K Čl. V
Navrhovaná úprava zakládá bance povinnost poskytnout i bez souhlasu klienta Státní
zemědělské a potravinové inspekci určité údaje podléhající bankovnímu tajemství, konkrétně
číslo nebo jiný jedinečný identifikátor účtu, který vede, a identifikační údaje o svém klientovi,
který je majitelem tohoto účtu, a zmocněnci, který je oprávněn nakládat s peněžními
prostředky na tomto účtu. Procesní postup podání žádosti stanoví v nově navrhovaném § 10
zákon č. 146/2002 Sb., o Státní zemědělské a potravinářské inspekci a o změně některých
souvisejících zákonů (viz čl. III bod 39).
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Navrhuje se nabytí účinnosti zákona dnem 14. prosince 2019 v souladu s čl. 167 nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2017/625.
U čl. I bodů 8 a 9 se navrhuje odložená účinnost dnem 1. dubna 2020 a u čl. I bodů 21 a 23
odložená účinnost dnem 1. července 2020. Důvodem odložené účinnosti je poskytnutí
časového prostoru provozovatelům potravinářských podniků na přizpůsobení se upraveným
požadavkům a na případnou změnu etiket a označování potravin.

V Praze dne 20. května 2019

předseda vlády
Ing. Andrej Babiš v. r.

ministr zemědělství
Ing. Miroslav Toman, CSc., v. r.

PLATNÉ ZNĚNÍ
NOVELIZOVANÝCH ČÁSTÍ
ZÁKONA Č.
110/1997 SB.,
O POTRAVINÁCH A TABÁKOVÝCH VÝROBCÍCH A O ZMĚNĚ A DOPLNĚNÍ
NĚKTERÝCH SOUVISEJÍCÍCH ZÁKONŮ, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ
ČÁST PRVNÍ
POTRAVINY A TABÁKOVÉ VÝROBKY
§1
Předmět úpravy
(1) Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie18) a upravuje
v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropské unie19) povinnosti provozovatele
18)

Směrnice Komise 96/3/ES ze dne 26. ledna 1996, kterou se stanoví odchylka od některých
ustanovení směrnice 93/43/EHS o hygieně potravin, pokud jde o námořní přepravu tekutých olejů a
tuků bez obalu.
Směrnice Komise 1999/21/ES ze dne 25. března 1999 o dietních potravinách pro zvláštní léčebné
účely.
Směrnice Rady 2001/112/ES ze dne 20. prosince 2001 o ovocných šťávách a některých podobných
produktech určených k lidské spotřebě.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/2/ES ze dne 22. února 1999 o sbližování právních
předpisů členských států ohledně potravin a přísad do potravin ošetřených ionizací.
Směrnice Komise 2003/40/ES ze dne 16. května 2003, kterou se stanoví seznam složek přírodních
minerálních vod, jejich koncentrační limity a požadavky na označování a požadavky na použití
vzduchu obohaceného ozonem při úpravě přírodních minerálních vod a pramenitých vod.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/46/ES ze dne 10. června 2002 o sbližování právních
předpisů členských států týkajících se doplňků stravy.
Směrnice Komise 2006/141/ES ze dne 22. prosince 2006 o počáteční a pokračovací kojenecké výživě
a o změně směrnice 1999/21/ES.
Směrnice Rady 2006/107/ES ze dne 20. listopadu 2006, kterou se z důvodu přistoupení Bulharska a
Rumunska upravují směrnice 89/108/EHS týkající se hluboce zmrazených potravin určených k lidské
spotřebě a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/13/ES týkající se označování potravin,
jejich obchodní úpravy a související reklamy.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/39/ES ze dne 6. května 2009 o potravinách určených
pro zvláštní výživu.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/54/ES ze dne 18. června 2009 o využívání a prodeji
přírodních minerálních vod.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/91/EU ze dne 13. prosince 2011 o údajích nebo
značkách určujících šarži, ke které potravina patří.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/40/EU ze dne 3. dubna 2014 o sbližování právních a
správních předpisů členských států týkajících se výroby, obchodní úpravy a prodeje tabákových a
souvisejících výrobků a o zrušení směrnice 2001/37/ES.
19)
Nařízení Rady (Euratom) č. 3954/87 ze dne 22. prosince 1987, kterým se stanoví nejvyšší
přípustné úrovně radioaktivní kontaminace potravin a krmiv po jaderné havárii nebo jiném případu
radiační mimořádné situace, ve znění nařízení Rady (Euratom) č. 2218/89.
Nařízení Rady (EHS) č. 2136/89 ze dne 21. června 1989 o stanovení společných obchodních norem
pro konzervované sardinky a obchodních názvů pro konzervované sardinky a výrobky typu sardinek.
Nařízení Rady (EHS) č. 2219/89 ze dne 18. července 1989 o zvláštních podmínkách pro vývoz
potravin a krmiv po jaderné havárii nebo jiném případu radiační mimořádné situace.
Nařízení Rady (EHS) č. 1601/91 ze dne 10. června 1991, kterým se stanoví obecná pravidla pro
definici, označování a obchodní úpravu aromatizovaných vín, aromatizovaných, vinných nápojů a
aromatizovaných vinných koktejlů, v platném znění.
Nařízení Komise (EHS) č. 2568/91 ze dne 11. července 1991 o charakteristikách olivového oleje a
olivového oleje z pokrutin a o příslušných metodách analýzy, v platném znění.
Nařízení Rady (EHS) č. 1536/92 ze dne 9. června 1992, kterým se stanoví společné obchodní normy
pro konzervované pravé a nepravé tuňáky.

Nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 ze dne 12. října 1992, kterým se vydává celní kodex Společenství, v
platném znění.
Nařízení Rady (EHS) č. 315/93 ze dne 8. února 1993, kterým se stanoví postupy Společenství pro
kontrolu kontaminujících látek v potravinách, v platném znění.
Nařízení Rady (ES) č. 2406/96 ze dne 26. listopadu 1996 o stanovení společných obchodních norem
pro některé produkty rybolovu, v platném znění.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 ze dne 27. ledna 1997 o nových potravinách
a nových složkách potravin, v platném znění.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1760/2000 ze dne 17. července 2000 o systému
identifikace a evidence skotu, o označování hovězího masa a výrobků z hovězího masa a o zrušení
nařízení Rady (ES) č. 820/97, v platném znění. Nařízení Komise (ES) č. 1825/2000 ze dne 25. srpna
2000, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.
1760/2000, pokud jde o označování hovězího masa a výrobků z hovězího masa, v platném znění.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady 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. 1829/2003 ze dne 22. září 2003 o geneticky
modifikovaných potravinách, v platném znění.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1830/2003 ze dne 22. září 2003 týkající se
sledovatelnosti a označování geneticky modifikovaných organismů a sledovatelnosti potravin a krmiv
vyrobených z geneticky modifikovaných organismů, a kterým se mění směrnice č. 2001/18/ES, v
platném znění.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 ze dne 29. dubna 2004 o hygieně potravin,
v platném znění.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se stanoví
zvláštní hygienická pravidla pro potraviny živočišného původu, v platném znění.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se stanoví
zvláštní pravidla pro organizaci úředních kontrol produktů živočišného původu určených k lidské
spotřebě, 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.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004 ze dne 27. října 2004 o materiálech a
předmětech určených pro styk s potravinami a o zrušení směrnic 80/590/EHS a 89/109/EHS, v
platném znění.
Rozhodnutí Komise 2005/1/ES ze dne 27. prosince 2004, kterým se schvalují metody třídění jatečně
upravených těl prasat v České republice, ve znění rozhodnutí 2010/793/EU, v platném znění.
Nařízení Komise (ES) č. 37/2005 ze dne 12. ledna 2005 o sledování teplot v přepravních prostředcích,
úložných a skladovacích prostorech pro hluboce zmrazené potraviny určené k lidské spotřebě.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005 ze dne 23. února 2005 o maximálních
limitech reziduí pesticidů v potravinách a krmivech rostlinného a živočišného původu a na jejich
povrchu a o změně směrnice Rady 91/414/EHS, v platném znění.
Nařízení Komise (ES) č. 2073/2005 ze dne 15. listopadu 2005 o mikrobiologických kritériích pro
potraviny, v platném znění.
Nařízení Komise (ES) č. 2074/2005 ze dne 5. prosince 2005, kterým se stanoví prováděcí opatření
pro některé výrobky podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 a pro organizaci
úředních kontrol podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004,
kterým se stanoví odchylka od nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 a kterým se
mění nařízení (ES) č. 853/2004 a (ES) č. 854/2004, v platném znění.
Nařízení Komise (ES) č. 2075/2005 ze dne 5. prosince 2005, kterým se stanoví zvláštní předpisy pro
úřední kontroly trichinel v mase, v platném znění.
Nařízení Komise (ES) č. 1635/2006 ze dne 6. listopadu 2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k
nařízení Rady (EHS) č. 737/90 o podmínkách dovozu zemědělských produktů pocházejících ze třetích
zemí po havárii jaderné elektrárny v Černobylu.
Nařízení Komise (ES) č. 1898/2006 ze dne 14. prosince 2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k
nařízení Rady (ES) č. 510/2006 o ochraně zeměpisných označení a označení původu zemědělských
produktů a potravin, ve znění nařízení (ES) č. 628/2008.
Nařízení Komise (ES) č. 1881/2006 ze dne 19. prosince 2006, kterým se stanoví maximální limity
některých kontaminujících látek v potravinách, v platném znění.
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Nařízení Komise (ES) č. 1882/2006 ze dne 19. prosince 2006, kterým se stanoví metody odběru
vzorků a metody analýzy pro úřední kontrolu množství dusičnanů v některých potravinách.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 ze dne 20. prosince 2006 o výživových a
zdravotních tvrzeních při označování potravin, v platném znění.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1925/2006 ze dne 20. prosince 2006 o přidávání
vitaminů a minerálních látek a některých dalších látek do potravin, v platném znění.
Nařízení Komise (ES) č. 445/2007 ze dne 23. dubna 2007, kterým se stanovují některá prováděcí
pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2991/94, kterým se stanovují normy pro roztíratelné tuky, a nařízení
Rady (EHS) č. 1898/87 o ochraně označení používaných při uvádění mléka a mléčných výrobků na
trh.
Nařízení Komise (ES) č. 1216/2007 ze dne 18. října 2007, kterým se stanoví prováděcí pravidla k
nařízení Rady (ES) č. 509/2006 o zemědělských produktech a potravinách, jež představují zaručené
tradiční speciality.
Rozhodnutí Komise č. 2008/47/ES ze dne 20. prosince 2007, kterým se schvalují předvývozní kontroly
prováděné Spojenými státy americkými u podzemnice olejné a výrobků z ní získaných s ohledem na
přítomnost aflatoxinů.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 110/2008 ze dne 15. ledna 2008 o definici, popisu,
obchodní úpravě, označování a ochraně zeměpisných označení lihovin a o zrušení nařízení Rady
(EHS) č. 1576/89, v platném znění.
Nařízení Komise (ES) č. 282/2008 ze dne 27. března 2008 o materiálech a předmětech z
recyklovaných plastů určených pro styk s potravinami a o změně nařízení (ES) č. 2023/2006.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 450/2008 ze dne 23. dubna 2008, kterým se stanoví
celní kodex Společenství.
Nařízení Komise (ES) č. 543/2008 ze dne 16. června 2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k
nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, pokud jde o obchodní normy pro drůbeží maso, v platném znění.
Nařízení Komise (ES) č. 566/2008 ze dne 18. června 2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k
nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, pokud jde o uvádění masa dvanáctiměsíčního nebo mladšího skotu
na trh.
Nařízení Komise (ES) č. 589/2008 ze dne 23. června 2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k
nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, pokud jde o obchodní normy pro vejce, v platném znění.
Nařízení Rady (ES) č. 733/2008 ze dne 15. července 2008 o podmínkách dovozu zemědělských
produktů pocházejících ze třetích zemí po havárii jaderné elektrárny v Černobylu, v platném znění.
Nařízení Komise (ES) č. 760/2008 ze dne 31. července 2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k
nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, pokud jde o povolení používat kasein a kaseináty při výrobě sýrů, v
platném znění.
Nařízení Komise (ES) č. 1249/2008 ze dne 10. prosince 2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla
pro zavádění klasifikačních stupnic Společenství pro jatečně upravená těla skotu, prasat a ovcí a pro
ohlašování jejich cen.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1331/2008 ze dne 16. prosince 2008, kterým se
stanoví jednotné povolovací řízení pro potravinářské přídatné látky, potravinářské enzymy a látky
určené k aromatizaci potravin.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1332/2008 ze dne 16. prosince 2008 o
potravinářských enzymech a o změně směrnice Rady 83/417/EHS, nařízení Rady (ES) č. 1493/1999,
směrnice 2000/13/ES, směrnice Rady 2001/112/ES a nařízení (ES) č. 258/97.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 ze dne 16. prosince 2008 o
potravinářských přídatných látkách, v platném znění.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1334/2008 ze dne 16. prosince 2008 o látkách
určených k aromatizaci a některých složkách potravin vyznačujících se aromatem pro použití v
potravinách nebo na jejich povrchu a o změně nařízení Rady (EHS) č. 1601/91, nařízení (ES) č.
2232/96 a č. 110/2008 a směrnice 2000/13/ES, v platném znění.
Nařízení Komise (ES) č. 41/2009 ze dne 20. ledna 2009 o složení a označování potravin vhodných
pro osoby s nesnášenlivostí lepku.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 470/2009 ze dne 6. května 2009, kterým se stanoví
postupy Společenství pro stanovení limitů reziduí farmakologicky účinných látek v potravinách
živočišného původu, kterým se zrušuje nařízení Rady (EHS) č. 2377/90 a kterým se mění směrnice
Evropského parlamentu a Rady 2001/82/ES a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.
726/2004.
Nařízení Komise (ES) č. 450/2009 ze dne 29. května 2009 o aktivních a inteligentních materiálech a
předmětech určených pro styk s potravinami.
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Nařízení Komise (ES) č. 669/2009 ze dne 24. července 2009, kterým se provádí nařízení Evropského
parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004, pokud jde o zesílené úřední kontroly dovozu některých krmiv a
potravin jiného než živočišného původu, a kterým se mění rozhodnutí 2006/504/ES, v platném znění.
Nařízení Komise (ES) č. 1135/2009 ze dne 25. listopadu 2009, kterým se stanoví zvláštní podmínky
pro dovoz určitých výrobků pocházejících nebo odesílaných z Číny a kterým se zrušuje rozhodnutí
Komise 2008/798/ES.
Nařízení Komise (ES) č. 1152/2009 ze dne 27. listopadu 2009, kterým se stanoví zvláštní podmínky
dovozu některých potravin z některých třetích zemí v důsledku rizika kontaminace aflatoxiny a kterým
se zrušuje rozhodnutí 2006/504/ES, v platném znění.
Nařízení Komise (ES) č. 1151/2009 ze dne 27. listopadu 2009, kterým se stanoví zvláštní podmínky
pro dovoz slunečnicového oleje pocházejícího nebo zasílaného z Ukrajiny vzhledem k riziku jeho
kontaminace minerálním olejem a zrušuje rozhodnutí 2008/433/ES.
Nařízení Komise (ES) č. 1162/2009 ze dne 30. listopadu 2009, kterým se stanoví přechodná opatření
pro provádění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004, (ES) č. 854/2004 a (ES) č.
882/2004.
Nařízení Komise (EU) č. 115/2010 ze dne 9. února 2010, kterým se stanoví podmínky použití
aktivovaného oxidu hlinitého pro odstranění fluoridů z přírodních minerálních vod a pramenitých vod.
Nařízení Komise (EU) č. 258/2010 ze dne 25. března 2010, kterým se ukládají zvláštní podmínky pro
dovoz guarové gumy pocházející nebo zasílané z Indie vzhledem k rizikům kontaminace
pentachlorfenolem a dioxiny a zrušuje rozhodnutí 2008/352/ES, v platném znění.
Rozhodnutí Komise č. 2010/791/EU ze dne 20. prosince 2010, kterým se stanoví seznam produktů
uvedených v bodě III odst. 1 druhém pododstavci přílohy XII nařízení Rady (ES) č. 1234/2007.
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 543/2011 ze dne 7. června 2011, kterým se stanoví prováděcí
pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 pro odvětví ovoce a zeleniny a odvětví výrobků z ovoce a
zeleniny.
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 844/2011 ze dne 23. srpna 2011, kterým se schvalují předvývozní
kontroly prováděné Kanadou u pšenice a pšeničné mouky, pokud jde o přítomnost ochratoxinu A.
Nařízení Komise (EU) č. 931/2011 ze dne 19. září 2011 o požadavcích na sledovatelnost stanovených
nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 pro potraviny živočišného původu.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 ze dne 25. října 2011 o poskytování
informací o potravinách spotřebitelům, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.
1924/2006 a (ES) č. 1925/2006 a o zrušení směrnice Komise 87/250/EHS, směrnice Rady
90/496/EHS, směrnice Komise 1999/10/ES, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/13/ES,
směrnic Komise 2002/67/ES a 2008/5/ES a nařízení Komise (ES) č. 608/2004.
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1333/2011 ze dne 19. prosince 2011, kterým se stanoví obchodní
normy pro banány, pravidla pro dodržování těchto obchodních norem a požadavky na oznamování v
odvětví banánů.
Prováděcí rozhodnutí Komise 2011/884/EU ze dne 22. prosince 2011 o mimořádných opatřeních
týkajících se nepovolené geneticky modifikované rýže v produktech z rýže pocházejících z Číny a o
zrušení rozhodnutí 2008/289/ES.
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 29/2012 ze dne 13. ledna 2012 o obchodních normách pro olivový
olej.
Nařízení Komise (EU) č. 252/2012 ze dne 21. března 2012, kterým se stanoví metody odběru vzorků
a analýzy pro úřední kontrolu obsahu dioxinů, PCB s dioxinovým efektem a PCB bez dioxinového
efektu v některých potravinách a kterým se ruší nařízení (ES) 1883/2006.
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 996/2012 ze dne 26. října 2012, kterým se stanoví zvláštní
podmínky pro dovoz krmiv a potravin pocházejících nebo odesílaných z Japonska po havárii v jaderné
elektrárně Fukušima a kterým se zrušuje prováděcí nařízení (EU) č. 284/2012.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 ze dne 21. listopadu 2012 o režimech
jakosti zemědělských produktů a potravin.
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 208/2013 ze dne 11. března 2013 o požadavcích na
sledovatelnost u klíčků a semen určených k produkci klíčků.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1379/2013 ze dne 11. prosince 2013 o společné
organizaci trhů s produkty rybolovu a akvakultury a o změně nařízení Rady (ES) č. 1184/2006 a (ES)
č. 1224/2009 a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 104/2000.
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1337/2013 ze dne 13. prosince 2013, kterým se stanoví prováděcí
pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011, pokud jde o uvádění země
původu nebo místa provenience u čerstvého, chlazeného a zmrazeného vepřového, skopového,
kozího a drůbežího masa.
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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.
Nařízení Rady (EHS) č. 2136/89 ze dne 21. června 1989 o stanovení společných obchodních
norem pro konzervované sardinky a obchodních názvů pro konzervované sardinky a výrobky
typu sardinek, v platném znění.
Nařízení Rady (EHS) č. 2219/89 ze dne 18. července 1989 o zvláštních podmínkách pro vývoz
potravin a krmiv po jaderné havárii nebo jiném případu radiační mimořádné situace.
Nařízení Komise (EHS) č. 2568/91 ze dne 11. července 1991 o charakteristikách olivového oleje
a olivového oleje z pokrutin a o příslušných metodách analýzy, v platném znění.
Nařízení Rady (EHS) č. 1536/92 ze dne 9. června 1992, kterým se stanoví společné obchodní
normy pro konzervované pravé a nepravé tuňáky.
Nařízení Rady (EHS) č. 315/93 ze dne 8. února 1993, kterým se stanoví postupy Společenství
pro kontrolu kontaminujících látek v potravinách, v platném znění.
Nařízení Rady (ES) č. 2406/96 ze dne 26. listopadu 1996 o stanovení společných obchodních
norem pro některé produkty rybolovu, v platném znění.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1760/2000 ze dne 17. července 2000 o systému
identifikace a evidence skotu, o označování hovězího masa a výrobků z hovězího masa a o
zrušení nařízení Rady (ES) č. 820/97, v platném znění.
Nařízení Komise (ES) č. 1825/2000 ze dne 25. srpna 2000, kterým se stanoví prováděcí pravidla
k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1760/2000, pokud jde o označování hovězího
masa a výrobků z hovězího masa, v platném znění.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady 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. 1829/2003 ze dne 22. září 2003 o geneticky
modifikovaných potravinách, v platném znění.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1830/2003 ze dne 22. září 2003 týkající se
sledovatelnosti a označování geneticky modifikovaných organismů a sledovatelnosti potravin
a krmiv vyrobených z geneticky modifikovaných organismů, a kterým se mění směrnice č.
2001/18/ES, v platném znění.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 ze dne 29. dubna 2004 o hygieně
potravin, v platném znění.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se
stanoví zvláštní hygienická pravidla pro potraviny živočišného původu, v platném znění.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se
stanoví zvláštní pravidla pro organizaci úředních kontrol produktů živočišného původu
určených k lidské spotřebě, v platném znění.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004 ze dne 27. října 2004 o materiálech a
předmětech určených pro styk s potravinami a o zrušení směrnic 80/590/EHS a 89/109/EHS, v
platném znění.
Rozhodnutí Komise 2005/1/ES ze dne 27. prosince 2004, kterým se schvalují metody třídění
jatečně upravených těl prasat v České republice, v platném znění.
Nařízení Komise (ES) č. 37/2005 ze dne 12. ledna 2005 o sledování teplot v přepravních
prostředcích, úložných a skladovacích prostorech pro hluboce zmrazené potraviny určené k
lidské spotřebě.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005 ze dne 23. února 2005 o maximálních
limitech reziduí pesticidů v potravinách a krmivech rostlinného a živočišného původu a na
jejich povrchu a o změně směrnice Rady 91/414/EHS, v platném znění.
Nařízení Komise (ES) č. 2073/2005 ze dne 15. listopadu 2005 o mikrobiologických kritériích pro
potraviny, v platném znění.
Nařízení Komise (ES) č. 2074/2005 ze dne 5. prosince 2005, kterým se stanoví prováděcí
opatření pro některé výrobky podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 a
pro organizaci úředních kontrol podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004
a (ES) č. 882/2004, kterým se stanoví odchylka od nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES)
č. 852/2004 a kterým se mění nařízení (ES) č. 853/2004 a (ES) č. 854/2004, v platném znění.
Nařízení Komise (ES) č. 1635/2006 ze dne 6. listopadu 2006, kterým se stanoví prováděcí
pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 737/90 o podmínkách dovozu zemědělských produktů
pocházejících ze třetích zemí po havárii jaderné elektrárny v Černobylu, v platném znění.
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Nařízení Komise (ES) č. 1881/2006 ze dne 19. prosince 2006, kterým se stanoví maximální limity
některých kontaminujících látek v potravinách, v platném znění.
Nařízení Komise (ES) č. 1882/2006 ze dne 19. prosince 2006, kterým se stanoví metody odběru
vzorků a metody analýzy pro úřední kontrolu množství dusičnanů v některých potravinách.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 ze dne 20. prosince 2006 o
výživových a zdravotních tvrzeních při označování potravin, v platném znění.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1925/2006 ze dne 20. prosince 2006 o přidávání
vitaminů a minerálních látek a některých dalších látek do potravin, v platném znění.
Nařízení Komise (ES) č. 445/2007 ze dne 23. dubna 2007, kterým se stanovují některá prováděcí
pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2991/94, kterým se stanovují normy pro roztíratelné tuky, a
nařízení Rady (EHS) č. 1898/87 o ochraně označení používaných při uvádění mléka a mléčných
výrobků na trh.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 110/2008 ze dne 15. ledna 2008 o definici,
popisu, obchodní úpravě, označování a ochraně zeměpisných označení lihovin a o zrušení
nařízení Rady (EHS) č. 1576/89, v platném znění.
Nařízení Komise (ES) č. 282/2008 ze dne 27. března 2008 o materiálech a předmětech z
recyklovaných plastů určených pro styk s potravinami a o změně nařízení (ES) č. 2023/2006,
v platném znění.
Nařízení Komise (ES) č. 543/2008 ze dne 16. června 2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla
k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, pokud jde o obchodní normy pro drůbeží maso, v platném
znění.
Nařízení Komise (ES) č. 566/2008 ze dne 18. června 2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla
k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, pokud jde o uvádění masa dvanáctiměsíčního nebo
mladšího skotu na trh, v platném znění.
Nařízení Komise (ES) č. 589/2008 ze dne 23. června 2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla
k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, pokud jde o obchodní normy pro vejce, v platném znění.
Nařízení Rady (ES) č. 733/2008 ze dne 15. července 2008 o podmínkách dovozu zemědělských
produktů pocházejících ze třetích zemí po havárii jaderné elektrárny v Černobylu, v platném
znění.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1331/2008 ze dne 16. prosince 2008, kterým se
stanoví jednotné povolovací řízení pro potravinářské přídatné látky, potravinářské enzymy a
látky určené k aromatizaci potravin.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1332/2008 ze dne 16. prosince 2008 o
potravinářských enzymech a o změně směrnice Rady 83/417/EHS, nařízení Rady (ES) č.
1493/1999, směrnice 2000/13/ES, směrnice Rady 2001/112/ES a nařízení (ES) č. 258/97,
v platném znění.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 ze dne 16. prosince 2008 o
potravinářských přídatných látkách, v platném znění.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1334/2008 ze dne 16. prosince 2008 o látkách
určených k aromatizaci a některých složkách potravin vyznačujících se aromatem pro použití v
potravinách nebo na jejich povrchu a o změně nařízení Rady (EHS) č. 1601/91, nařízení (ES) č.
2232/96 a č. 110/2008 a směrnice 2000/13/ES, v platném znění.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 470/2009 ze dne 6. května 2009, kterým se
stanoví postupy Společenství pro stanovení limitů reziduí farmakologicky účinných látek v
potravinách živočišného původu, kterým se zrušuje nařízení Rady (EHS) č. 2377/90 a kterým se
mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/82/ES a nařízení Evropského parlamentu a
Rady (ES) č. 726/2004.
Nařízení Komise (ES) č. 450/2009 ze dne 29. května 2009 o aktivních a inteligentních
materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami.
Nařízení Komise (ES) č. 669/2009 ze dne 24. července 2009, kterým se provádí nařízení
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004, pokud jde o zesílené úřední kontroly dovozu
některých krmiv a potravin jiného než živočišného původu, a kterým se mění rozhodnutí
2006/504/ES, v platném znění.
Nařízení Komise (EU) č. 115/2010 ze dne 9. února 2010, kterým se stanoví podmínky použití
aktivovaného oxidu hlinitého pro odstranění fluoridů z přírodních minerálních vod a
pramenitých vod.
Rozhodnutí Komise č. 2010/791/EU ze dne 20. prosince 2010, kterým se stanoví seznam
produktů uvedených v bodě III odst. 1 druhém pododstavci přílohy XII nařízení Rady (ES) č.
1234/2007.
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Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 543/2011 ze dne 7. června 2011, kterým se stanoví prováděcí
pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 pro odvětví ovoce a zeleniny a odvětví výrobků z
ovoce a zeleniny, v platném znění.
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 931/2011 ze dne 19. září 2011 o požadavcích na
sledovatelnost stanovených nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 pro
potraviny živočišného původu.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 ze dne 25. října 2011 o poskytování
informací o potravinách spotřebitelům, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES)
č. 1924/2006 a (ES) č. 1925/2006 a o zrušení směrnice Komise 87/250/EHS, směrnice Rady
90/496/EHS, směrnice Komise 1999/10/ES, směrnice Evropského parlamentu a Rady
2000/13/ES, směrnic Komise 2002/67/ES a 2008/5/ES a nařízení Komise (ES) č. 608/2004,
v platném znění.
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1333/2011 ze dne 19. prosince 2011, kterým se stanoví
obchodní normy pro banány, pravidla pro dodržování těchto obchodních norem a požadavky
na oznamování v odvětví banánů, v platném znění.
Prováděcí rozhodnutí Komise 2011/884/EU ze dne 22. prosince 2011 o mimořádných opatřeních
týkajících se nepovolené geneticky modifikované rýže v produktech z rýže pocházejících z Číny
a o zrušení rozhodnutí 2008/289/ES.
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 29/2012 ze dne 13. ledna 2012 o obchodních normách pro
olivový olej, v platném znění.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 ze dne 21. listopadu 2012 o režimech
jakosti zemědělských produktů a potravin.
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 208/2013 ze dne 11. března 2013 o požadavcích na
sledovatelnost u klíčků a semen určených k produkci klíčků.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 609/2013 ze dne 12. června 2013 o potravinách
určených pro kojence a malé děti, potravinách pro zvláštní lékařské účely a náhradě celodenní
stravy pro regulaci hmotnosti a o zrušení směrnice Rady 92/52/EHS, směrnic Komise 96/8/ES,
1999/21/ES, 2006/125/ES a 2006/141/ES, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/39/ES a
nařízení Komise (ES) č. 41/2009 a (ES) č. 953/2009, v platném znění.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1379/2013 ze dne 11. prosince 2013 o společné
organizaci trhů s produkty rybolovu a akvakultury a o změně nařízení Rady (ES) č. 1184/2006 a
(ES) č. 1224/2009 a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 104/2000, v platném znění.
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1337/2013 ze dne 13. prosince 2013, kterým se stanoví
prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011, pokud jde o
uvádění země původu nebo místa provenience u čerstvého, chlazeného a zmrazeného
vepřového, skopového, kozího a drůbežího masa.
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.
Nařízení Komise (EU) č. 579/2014 ze dne 28. května 2014, kterým se stanoví odchylka od
některých ustanovení přílohy II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004,
pokud jde o námořní přepravu tekutých olejů a tuků, v platném znění.
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/949 ze dne 19. června 2015, kterým se schvalují
předvývozní kontroly prováděné některými třetími zeměmi u některých potravin, pokud jde o
přítomnost některých mykotoxinů, v platném znění.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2283 ze dne 25. listopadu 2015 o nových
potravinách, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 a o zrušení
nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 a nařízení Komise (ES) č. 1852/2001.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 ze dne 15. března 2017 o úředních
kontrolách a jiných úředních činnostech prováděných s cílem zajistit uplatňování
potravinového a krmivového práva a pravidel týkajících 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).
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potravinářského podniku, výrobce, dovozce, maloobchodního prodejce a distributora
tabákových výrobků a výrobků souvisejících s tabákovými výrobky a upravuje státní dozor
nad dodržováním povinností vyplývajících z tohoto zákona a z přímo použitelných předpisů
Evropské unie.
(2) Tento zákon se nevztahuje na pitnou vodu20).
§2
Základní pojmy
(1) Pro účely tohoto zákona se rozumí
a) kontrolním vzorkem vzorek složený ze všech dílčích vzorků, obsahující vzorek či
vzorky určené pro úřední kontrolu, popřípadě také vzorek určený pro doplňující
odborný posudek vypracování druhého odborného stanoviska pro potřeby
kontrolované osoby, pokud o něj kontrolovaná osoba požádá,
b) čistým množstvím množství potraviny bez obalu nebo průměrné množství potraviny
stanovené podle prováděcího právního předpisu nebo přímo použitelného předpisu
Evropské unie,
c) názvem21) název výrobku, druhu, skupiny nebo podskupiny potraviny stanovený jiným
právním předpisem22) nebo prováděcím právním předpisem,
d) místem určení místo prvního příjmu potravin včetně místa jakéhokoli prvního
zacházení nebo manipulace s potravinou na území České republiky,

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/1182 ze dne 20. dubna 2017, kterým se
doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o klasifikační
stupnice Unie pro jatečně upravená těla skotu, prasat a ovcí a o ohlašování tržních cen
některých kategorií jatečně upravených těl a živých zvířat.
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1184, kterým se stanoví pravidla pro uplatňování nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o klasifikační stupnice Unie pro
jatečně upravená těla skotu, prasat a ovcí a o ohlašování tržních cen některých kategorií
jatečně upravených těl a živých zvířat.
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2470 ze dne 20. prosince 2017, kterým se zřizuje seznam
Unie pro nové potraviny v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2283
o nových potravinách, v platném znění.
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/456 ze dne 19. března 2018 o procedurálních krocích
konzultačního postupu pro určování statusu nových potravin v souladu s nařízením
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2283 o nových potravinách.
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/574 ze dne 15. prosince 2017 o technických normách pro
zavedení a provoz systému sledovatelnosti tabákových výrobků.
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2018/576 ze dne 15. prosince 2017 o technických normách
pro bezpečnostní prvky používané na tabákové výrobky.
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/775 ze dne 28. května 2018, kterým se stanoví pravidla
pro použití čl. 26 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 o
poskytování informací o potravinách spotřebitelům, pokud jde o pravidla pro uvádění země
původu nebo místa provenience primární složky potraviny.
20)
§ 3 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících
zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
21)
Čl. 2 odst. 2 písm. n) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011.
22)
Například zákon č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících
zákonů (zákon o vinohradnictví a vinařství), ve znění pozdějších předpisů.
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e) jakostí soubor charakteristických vlastností jednotlivých druhů, skupin a podskupin
potravin a tabákových výrobků, jejichž limity jsou stanoveny tímto zákonem,
prováděcím právním předpisem anebo přímo použitelným předpisem Evropské unie,
f)

výrobou potravin čištění, třídění, upravování, opracování a zpracování, včetně
souvisejícího balení a dalších úprav potravin za účelem uvádění na trh, s výjimkou
činnosti spočívající pouze v samostatném procesu balení nebo v krájení nebo jiném
způsobu dělení potravin včetně jejich navazujícího balení,

g) doplňkem stravy potravina, jejímž účelem je doplňovat běžnou stravu a která je
koncentrovaným zdrojem vitaminů a minerálních látek nebo dalších látek s nutričním
nebo fyziologickým účinkem, obsažených v potravině samostatně nebo v kombinaci,
určená k přímé spotřebě v malých odměřených množstvích,
h) uváděním na trh tabákových výrobků nebo výrobků souvisejících s tabákovými
výrobky nabízení k prodeji nebo poskytnutí výrobků, bez ohledu na jejich místo
výroby, spotřebitelům, kteří se nacházejí ve členském státě Evropské unie nebo ve
smluvním státě Dohody o Evropském hospodářském prostoru (dále jen "členský stát
Evropské unie"), za úplatu nebo zdarma, a to i prostřednictvím prodeje na dálku; v
případě přeshraničního prodeje na dálku se výrobek považuje za uvedený na trh ve
členském státě Evropské unie, ve kterém se nachází spotřebitel,
i)

původním použitím potraviny použití stanovené výrobcem,

j)

potravinami použitelnými k jinému než původnímu použití potraviny bezpečné, které
však nesplňují požadavky na jejich původní použití,

k) šarží množství druhově totožných jednotek, které byly vyrobeny za stejných
podmínek,
l)

tabákovým výrobkem výrobek, který může být užíván a obsahuje neupravený nebo
zcela či z části geneticky upravený tabák,

m) klasifikací jatečně upravených těl jatečných zvířat (dále jen „klasifikace jatečných
zvířat“) způsob zařazování jatečně upravených těl jatečných zvířat do tříd jakosti
způsobem stanoveným přímo použitelnými předpisy Evropské unie a prováděcím
právním předpisem,
n) potravinou neznámého původu potravina, u které nelze identifikovat provozovatele
potravinářského podniku, který potravinu nebo její složku vyrobil nebo dodal jinému
provozovateli potravinářského podniku,
o) potravinami živočišného původu potraviny stanovené definicemi uvedenými v bodech
1.1, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 2.1, 3.1, 3.4, 3.5, 3.6, 4.1, 5.1, 5.2, 5.3, 6., 7. a
8.1 odrážce druhé a třetí přílohy I k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES)
č. 853/2004, mlezivo, krev, včelí produkty a maso krokodýlů, maso krokodýlů a
hmyz určený k lidské spotřebě a výrobky získané zpracováním tohoto hmyzu
nebo dalším zpracováním takto zpracovaných výrobků,
p) prodejním úsekem část prodejní plochy samoobslužné prodejny vymezená prodejním
pultem, je-li pult bez přepážek, nebo částí prodejního pultu oddělenou přepážkami, a
související prostory samoobslužné prodejny používané k úpravě a skladování
potravin uváděných na trh v prodejním pultu, je-li pult bez přepážek, nebo části
prodejního pultu oddělené přepážkami,
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q) tabákem listy a jiné přírodní, zpracované nebo nezpracované části rostlin tabáku,
včetně expandovaného a rekonstituovaného tabáku,
r) dýmkovým tabákem tabák výhradně určený pro užití v dýmce, který se může užívat
prostřednictvím postupného spalování, výrobcem nebo dovozcem výhradně určený
pro užití v dýmce,
s) tabákem určeným k ručnímu balení cigaret tabák, který spotřebitel nebo
maloobchodní prodejce mohou použít k vlastnímu balení cigaret,
t)

bezdýmným tabákovým výrobkem tabákový výrobek, jehož užití nezahrnuje postupné
spalování, včetně žvýkacího tabáku, šňupacího tabáku a tabáku určeného k orálnímu
užití,

u) žvýkacím tabákem bezdýmný tabákový výrobek určený výhradně ke žvýkání,
v) šňupacím tabákem bezdýmný tabákový výrobek, který může být užíván nosem,
w) tabákem určeným k orálnímu užití všechny tabákové výrobky vyrobené zcela nebo
částečně z tabáku určené k užívání ústy kromě těch, které jsou určeny k inhalaci
nebo žvýkání, v prášku nebo ve formě jemnozrnných granulí nebo v jakékoli
kombinaci těchto forem, nabízené zejména v sáčkových porcích nebo v porézních
sáčcích,
x) tabákovým výrobkem určeným ke kouření tabákový výrobek jiný než bezdýmný
tabákový výrobek,
y) cigaretou tabákový provazec, který se může užívat prostřednictvím spalovacího
procesu, a to
1. tabákový provazec, který se kouří v nezměněném stavu, s výjimkou doutníku a
doutníčku,
2. tabákový provazec, který se jednoduchou neprůmyslovou manipulací vloží do dutinek
z cigaretového papíru, nebo
3. tabákový provazec, který se jednoduchou neprůmyslovou manipulací zabalí do
cigaretového papíru,
z) doutníkem tabákový smotek, který se může užívat prostřednictvím spalovacího
procesu, lze jej kouřit v nezměněném stavu, a s ohledem na jeho vlastnosti a
očekávání běžného spotřebitele je v nezměněném stavu určen výhradně ke kouření a
obsahuje
1. krycí list ze surového tabáku, nebo
2. trhanou tabákovou náplň s krycím listem v obvyklé barvě doutníku z
rekonstituovaného tabáku, jenž kryje celý výrobek, popřípadě i filtr, avšak nikoli
náustek v případě doutníků s náustkem, přičemž jeho jednotková hmotnost bez filtru
nebo náustku činí nejméně 2,3 g a nejvýše 10 g a je-li obvod nejméně jedné třetiny
délky alespoň 34 mm;
za doutník se považuje rovněž výrobek skládající se částečně z jiných látek než z
tabáku, který jinak splňuje podmínky uvedené v tomto písmeni.
(2) Pro účely tohoto zákona se dále rozumí
a) doutníčkem doutník o hmotnosti nejvýše 3 g,
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b) tabákem určeným do vodní dýmky tabákový výrobek, který lze užívat za použití vodní
dýmky; tabák určený do vodní dýmky se považuje za tabákový výrobek určený ke
kouření; pokud lze výrobek použít prostřednictvím vodních dýmek i jako tabák určený
k ručnímu balení cigaret, je považován za tabák určený k ručnímu balení cigaret,
c) novým tabákovým výrobkem tabákový výrobek, který
1. není cigaretou, tabákem určeným k ručnímu balení cigaret, dýmkovým tabákem,
tabákem určeným do vodních dýmek, doutníkem, doutníčkem, žvýkacím tabákem,
šňupacím tabákem nebo tabákem určeným k orálnímu užití a
2. byl uveden na trh po 19. květnu 2014,
d) bylinným výrobkem určeným ke kouření výrobek, jehož základem jsou rostliny, byliny
nebo ovoce, a který neobsahuje žádný tabák, může se užívat prostřednictvím
inhalace ústy nebo nosem a jeho užívání zahrnuje jeho postupné spalování,
e) elektronickou cigaretou výrobek, který lze použít pro užívání výparů obsahujících
nikotin nebo jiných výparů prostřednictvím náustku nebo jakákoli součást tohoto
výrobku včetně zásobníku, nádržky i zařízení bez nádržky nebo zásobníku;
elektronická cigareta může být jednorázová nebo opětovně naplnitelná pomocí
náhradní náplně nebo nádržky nebo opakovaně použitelná pomocí jednorázových
zásobníků,
f)

náhradní náplní elektronické cigarety nádobka s tekutinou, která může obsahovat
nikotin a kterou se může opětovně naplnit elektronická cigareta,

g) složkou tabákového výrobku nebo výrobku souvisejícího s tabákovými výrobky tabák,
přísady, papír, filtr, inkoust, kapsle, lepidlo a jakákoli látka či prvek přítomné v
konečném tabákovém výrobku nebo výrobku souvisejícím s tabákovými výrobky,
h) přísadou tabákového výrobku látka s výjimkou tabáku, která byla přidána do
tabákového výrobku, jednotkového balení nebo jakéhokoli vnějšího obalu,
i)

charakteristickou příchutí tabákového výrobku jasně rozpoznatelná vůně nebo chuť
jiná než tabáková chuť, kterou výrobku dodává přísada nebo kombinace přísad,
zejména ovoce, koření, byliny, alkohol nebo cukrovinky, mentol nebo vanilka, a jež je
rozeznatelná před nebo při užití tabákového výrobku,

j)

vnějším balením tabákového výrobku nebo výrobku souvisejícího s tabákovými
výrobky jakýkoli obal, ve kterém jsou tabákové výrobky nebo výrobky související s
tabákovými výrobky uváděny na trh a který obsahuje jednotkové balení nebo soubor
jednotkových balení; transparentní obaly se nepovažují za vnější balení,

k) přeshraničním prodejem tabákového výrobku, elektronické cigarety nebo náhradní
náplně do ní na dálku prodej tabákového výrobku, elektronické cigarety nebo
náhradní náplně do ní spotřebiteli, při němž se spotřebitel v okamžiku objednání
výrobku z maloobchodního prodeje nachází v určitém členském státě Evropské unie
a maloobchodní prodejce je usazen v jiném členském státě Evropské unie nebo ve
třetí zemi,
l)

výrobcem tabákového výrobku nebo výrobku souvisejícího s tabákovými výrobky
jakákoli fyzická či právnická osoba, která vyrábí tabákový výrobek nebo výrobek
související s tabákovými výrobky nebo si jej nechá navrhovat či vyrábět a poskytuje
tento výrobek na trh pod svým jménem či obchodní značkou,
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m) dovozcem tabákového výrobku nebo výrobku souvisejícího s tabákovými výrobky
vlastník takovýchto výrobků nebo osoba, která má právo nakládat s takovými
výrobky, které byly dopraveny na území členského státu Evropské unie,
n) maloobchodním prodejcem tabákového výrobku jakýkoli prodejce, včetně fyzické
osoby, který uvádí tabákové výrobky na trh,
o) výrobky souvisejícími s tabákovými výrobky elektronické cigarety, náhradní náplně do
ní a bylinné výrobky určené ke kouření,
p) distributorem tabákového výrobku nebo výrobku souvisejícího s tabákovými výrobky
jakákoli fyzická či právnická osoba, která nakládá s tabákovými výrobky nebo výrobky
souvisejícími s tabákovými výrobky a není výrobcem, dovozcem ani maloobchodním
prodejcem tabákových výrobků nebo výrobků souvisejících s tabákovými výrobky,
q) rekonstituovaným tabákem tabáková fólie vyrobená spojením jemně rozdrobeného
tabáku, tabákového odpadu a tabákového prachu,
r) jednotkovým balením nejmenší jednotlivé balení tabákového výrobku nebo výrobku
souvisejícího s tabákovými výrobky, který je uveden na trh,
s) aromatem přísada dodávající vůni nebo chuť.
§3
Povinnosti provozovatelů potravinářského podniku
(1) Provozovatel potravinářského podniku je povinen
a) dodržovat smyslové, fyzikální, chemické a mikrobiologické požadavky na jakost
potravin; v případě, že tyto požadavky nejsou právními předpisy stanoveny,
dodržovat požadavky stanovené provozovatelem potravinářského podniku, který
potravinu vyrobil,
b) dodržovat ve všech fázích výroby, balení, krájení nebo jiného způsobu dělení a
uvádění potravin na trh technologické a hygienické požadavky, způsob a podmínky
přepravy, uchovávání a manipulace s potravinami; v případě, že tyto požadavky
nejsou právními předpisy stanoveny, dodržovat požadavky stanovené
provozovatelem potravinářského podniku, který potravinu vyrobil,
c) dodržovat požadavky stanovené přímo použitelnými předpisy Evropské unie
upravujícími požadavky na potraviny19) nebo mezinárodními smlouvami, kterými je
Česká republika vázána a které jsou vyhlášeny ve Sbírce mezinárodních smluv nebo
ve Sbírce zákonů,
d) dodržovat požadavky pro druhy a přípustná množství toxikologicky významných látek
v potravinách,
e) jde-li o potravinu uváděnou na trh na území České republiky, uvádět povinné
informace o potravinách stanovené v právních předpisech v českém jazyce23),
f)

23)

dodržovat požadavky na složení doplňků stravy, jejich označování a způsob použití,

Čl. 15 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011.
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g) používat jen takové obaly a obalové materiály, které chrání potravinu před
znehodnocením, znemožňují záměnu nebo změnu obsahu bez otevření nebo změny
obalu a odpovídají požadavkům na předměty a materiály určené pro styk s
potravinami,
h) poskytnout potřebný počet zaměstnanců a odpovídající technické vybavení pro
zajištění výkonu kontroly podle přímo použitelných předpisů Evropské unie
upravujících dovoz některých potravin ze třetích zemí24) a dodržet zvláštní
podmínky dovozu pro vybrané potraviny, stanoví-li tak přímo použitelný
předpis Evropské unie upravující zvláštní podmínky dovozu61),
i)

oznámit v listinné podobě nebo v elektronické podobě dálkovým přenosem dat
zahájení, změny nebo ukončení výkonu předmětu činnosti podle tohoto zákona
nejpozději v den, kdy tyto skutečnosti nastaly, příslušnému orgánu dozoru s
uvedením svého jména, příjmení nebo obchodní firmy, sídla a adresy provozovny,
jde-li o osobu fyzickou, nebo obchodní firmy nebo názvu, sídla a adresy provozovny,
jde-li o osobu právnickou, dále identifikačního čísla osoby a předmětu činnosti nebo
podnikání; tyto údaje se při poskytování stravovacích služeb oznamují orgánům
ochrany veřejného zdraví, které je neprodleně předávají ostatním orgánům dozoru
uvedeným v § 16,

i) oznámit příslušnému orgánu dozoru v listinné podobě nebo v elektronické
podobě dálkovým přenosem dat zahájení, změny nebo ukončení výkonu
předmětu činnosti podle tohoto zákona nejpozději v den, kdy tyto skutečnosti
nastaly, a dále v oznámení uvést a ke dni změny aktualizovat
1.
2.
3.
4.

své jméno, příjmení nebo obchodní firmu, sídlo a adresu provozovny, jde-li
o osobu fyzickou, nebo obchodní firmu nebo název, sídlo a adresu
provozovny, jde-li o osobu právnickou,
identifikační číslo osoby,
předmět činnosti nebo podnikání a
konkrétní činnosti, které jako provozovatel potravinářského podniku
provozuje;
tyto údaje se při poskytování stravovacích služeb oznamují příslušnému
orgánu ochrany veřejného zdraví, který je neprodleně předává ostatním
orgánům dozoru uvedeným v § 16,

24)

Například nařízení Komise (ES) č. 1151/2009, nařízení Komise (ES) č. 1152/2009, nařízení Komise
(EU) č. 258/2010, nařízení Komise (ES) č. 1135/2009, nařízení Komise (EU) č. 206/2010.
Čl. 11 nařízení Komise (ES) č. 669/2009, v platném znění.
61)
Například nařízení Komise (ES) č. 669/2009, v platném znění, prováděcí nařízení Komise (EU)
č. 884/2014 ze dne 13. srpna 2014, kterým se stanoví zvláštní podmínky dovozu některých
krmiv a potravin z některých třetích zemí v důsledku rizika kontaminace aflatoxiny a kterým se
zrušuje nařízení (ES) č. 1152/2009, v platném znění, prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1660
ze dne 7. listopadu 2018, kterým se ukládají zvláštní podmínky pro dovoz některých potravin
jiného než živočišného původu z některých třetích zemí z důvodu rizika kontaminace rezidui
pesticidů, kterým se mění nařízení (ES) č. 669/2009 a zrušuje prováděcí nařízení (EU)
č. 885/2014, prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/186 ze dne 2. února 2017, kterým se stanoví
zvláštní podmínky použitelné pro vstup zásilek z některých třetích zemí do Unie v důsledku
mikrobiologické kontaminace a kterým se mění nařízení (ES) č. 669/2009, prováděcí nařízení
Komise (EU) 2015/175 ze dne 5. února 2015, kterým se ukládají zvláštní podmínky použitelné na
dovoz guarové gumy pocházející nebo zasílané z Indie vzhledem k rizikům kontaminace
pentachlorfenolem a dioxiny, prováděcí rozhodnutí Komise 2011/884/EU.

13

j) zajistit dodržování požadavků na nejvyšší přípustné úrovně radioaktivní kontaminace
potravin stanovených v souladu s atomovým zákonem,
k) uchovávat potraviny při teplotách stanovených nařízením Evropského parlamentu a
Rady (ES) č. 853/2004 nebo prováděcím právním předpisem, a pokud tyto
požadavky nejsou právními předpisy stanoveny, uchovávat potraviny při teplotách
stanovených provozovatelem potravinářského podniku, který potravinu vyrobil,
l)

podle deklarace provozovatele potravinářského podniku, který potravinu vyrobil, nebo
pokud není uvedena, s ohledem na povahu potraviny přiměřeně zkrátit datum
minimální trvanlivosti nebo použitelnosti uvedené na obalu potraviny, pokud byla
rozbalena za účelem prodeje jednotlivých částí spotřebiteli, a stanovit i podmínky
jejího dalšího uchování tak, aby nedošlo ke zhoršení jakosti a bezpečnosti potraviny,
zaznamenat datum rozbalení potraviny a uchovat v místě prodeje jednotlivých
částí potraviny po dobu jejich uvádění na trh původní obal potraviny nebo etiketu,
které obsahují povinné informace, popřípadě čitelnou a srozumitelnou kopii obalu
nebo etikety,

m) potraviny určené pro zvláštní výživu a doplňky stravy uvádět na trh pouze balené,
n) u zabalených i nebalených potravin dodržovat lhůty a další požadavky pro uvádění na
trh stanovené prováděcím právním předpisem,
o) zachovat označení šarže podle § 9,
p) při nabízení potravin spotřebiteli komunikačními prostředky na dálku poskytnout údaje
podle § 7, 8 a 9a, s výjimkou údajů podle § 7 odst. 1 písm. g) a § 8 odst. 2 písm. a),
před dokončením nákupu a uvést je v materiálu podporujícím prodej na dálku nebo je
poskytnout jinými prostředky; v případě využití jiných prostředků musí být povinné
informace o potravinách poskytnuty spotřebiteli bezplatně a veškeré povinné údaje
musí být spotřebiteli k dispozici v okamžiku doručení,
q) neprodleně vyřadit z dalšího uvádění na trh, odděleně umístit a připojit informaci
o vyřazení, potraviny
1. uvedené v § 10 odst. 1 písm. a) až e) f) a potraviny s prošlým datem minimální
trvanlivosti, které nejsou bezpečné,
2. balené do obalů, které neodpovídají požadavkům přímo použitelného předpisu
Evropské unie o materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami32) nebo
vyhlášky o hygienických požadavcích na výrobky určené pro styk s potravinami a
pokrmy33) nebo do obalů, které nechrání potraviny před znehodnocením,
3. nedostatečně nebo nesprávně označené,
4. neodpovídající požadavkům na jakost stanoveným prováděcím právním předpisem
nebo deklarovaným výrobcem,
5. páchnoucí, pokud pach není charakteristickou vlastností výrobku, nebo jinak
poškozené, deformované, znečištěné nebo zjevně chemicky nebo mikrobiologicky
narušené,
r) zabezpečit, aby ve všech fázích uvádění potraviny na trh byl k dispozici doklad o původu
zboží a bez zbytečného odkladu ho předložit orgánu dozoru na jeho žádost; ve fázi

32)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004.
Vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 38/2001 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky určené
pro styk s potravinami a pokrmy, ve znění pozdějších předpisů.
33)
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přepravy potraviny musí být doklad o původu zboží k dispozici a musí být okamžitě
předložen orgánu dozoru na jeho žádost,
s) uvádět na trh potraviny nového typu jiné než rovnocenné pouze na základě souhlasu
vydaného podle čl. 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 nebo na
základě prokázání podstatné rovnocennosti podle čl. 5 nařízení Evropského
parlamentu a Rady (ES) č. 258/97,
t) s) zajistit zásobování obyvatelstva potravinami v rozsahu a zaměření stanoveném v rámci
hospodářských opatření uložených v krizovém stavu podle zvláštních právních předpisů.
(2) Provozovatel potravinářského podniku, který vyrábí, balí, krájí nebo jiným
způsobem dělí potraviny, je dále povinen
a) získávat k výrobě balené pramenité vody, balené kojenecké vody a balené přírodní
minerální vody vodu jen z podzemních zdrojů vody; úpravu balené pramenité vody
pomocí vzduchu obohaceného ozonem provozovatel potravinářského podniku ohlásí
předem příslušnému orgánu státního dozoru,
b) používat k výrobě tepelně neopracovaných potravin s výjimkou pokrmů pouze tepelně
ošetřené vaječné obsahy.
(3) Tímto zákonem nejsou dotčeny povinnosti dodržovat zásady osobní a provozní
hygieny a podmínky výkonu ochranné dezinfekce, dezinsekce a deratizace, stanovené
zvláštními právními předpisy.
(4) Provozovatel potravinářského podniku, který dováží potraviny z jiných států, než
jsou členské státy Evropské unie (dále jen „třetí země“), je povinen
a) pokud tak stanoví přímo použitelný předpis Evropské unie upravující dovoz některých
potravin ze třetích zemí24), předložit příslušnému orgánu dozoru nebo celnímu úřadu
osvědčení, certifikát nebo jiný vstupní doklad vydané k tomu příslušným orgánem třetí
země potvrzující, že dovážená potravina odpovídá požadavkům tohoto přímo
použitelného předpisu Evropské unie; tímto ustanovením nejsou dotčeny požadavky
stanovené veterinárním zákonem,
b) pokud tak stanoví přímo použitelný předpis Evropské unie, dovážet potraviny přes
určená místa vstupu nebo určená místa dovozu stanovená prováděcím právním
předpisem stanoviště hraniční kontroly62) určená Ministerstvem zemědělství
(dále jen „ministerstvo“) nebo přes jiná kontrolní místa než jsou stanoviště
hraniční kontroly podle čl. 53 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
2017/625,
c) předložit celnímu úřadu v době radiační mimořádné situace vývozní certifikát
v souladu s přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím podmínky
dovozu potravin pocházejících ze třetích zemí24). a
d) v případě potravin podle čl. 47 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady
(EU) 2017/625 vyplnit a předat příslušnému orgánu dozoru část společného
zdravotního vstupního dokladu podle čl. 56 tohoto nařízení.
(5) Provozovatel potravinářského podniku u potravin určených na vývoz do třetích
zemí je povinen
62)

Čl. 3 odst. 38 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625.

15

a) upozornit příslušný orgán v zemi určení v případě, že vyvážená potravina nevyhovuje
požadavkům čl. 12 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002,
b) předložit celnímu úřadu v době radiační mimořádné situace na území České
republiky osvědčení, že vyvážená potravina vyhovuje nejvyšší přípustné úrovni
radioaktivní kontaminace podle přímo použitelných předpisů Evropské unie
upravujících nejvyšší přípustné úrovně radioaktivní kontaminace potravin a krmiv a
zvláštní podmínky pro vývoz potravin a krmiv po jaderné havárii nebo jiném případu
radiační mimořádné situace,
c) pokud tak stanoví přímo použitelný předpis Evropské unie, předložit celnímu úřadu
osvědčení potvrzující, že vyvážená potravina odpovídá požadavkům tohoto přímo
použitelného předpisu Evropské unie.
(6) S potravinami, které neodpovídají požadavkům na nejvyšší přípustnou
radioaktivní kontaminaci, se nakládá podle rozhodnutí orgánu dozoru (§ 16) vydaného na
základě stanoviska Státního úřadu pro jadernou bezpečnost.
(7) V případě vývozu nebo dovozu potravin podle odstavce 6, nebo potravin
neznámého původu, celní úřad neprodleně oznámí tuto skutečnost orgánu dozoru podle
odstavce 6, který rozhodne o způsobu dalšího nakládání s těmito potravinami.
(8) K uvedení volně rostoucích jedlých hub na trh nebo k dalšímu zpracování pro
potravinářské účely musí mít provozovatel potravinářského podniku odbornou způsobilost,
kterou prokazuje osvědčením vydaným podle odstavce 9.
(9) Osvědčení prokazující znalost hub vydávají krajské hygienické stanice na základě
úspěšného složení zkoušky ze znalosti hub. Za vydání osvědčení platí žadatel správní
poplatek.
(10) Ke zkoušce ze znalosti hub se může přihlásit jen osoba zletilá, mající osvědčení
o zdravotní způsobilosti k této činnosti. Zdravotní způsobilost osvědčuje registrující
poskytovatel zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství; součástí vyšetření je
odborné vyšetření zraku.
(11) Platnost osvědčení prokazující znalost hub zaniká
a) po uplynutí 10 let ode dne jeho vydání u osob ve věku do 60 let,
b) po uplynutí 5 let ode dne jeho vydání u osob ve věku od 60 do 65 let,
c) po uplynutí 2 let ode dne jeho vydání u osob starších 65 let.
§ 3d
Informační povinnost provozovatele potravinářského podniku
(1) Provozovatel potravinářského podniku, který vyrábí nebo uvádí na trh
a) potravinu, do níž byly přidány vitaminy, minerální látky nebo další látky s nutričním
nebo fyziologickým účinkem uvedené v částech B a C přílohy III nařízení Evropského
parlamentu a Rady (ES) č. 1925/2006, nebo
b) doplněk stravy,
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je povinen před prvním uvedením takové potraviny na trh oznámit Ministerstvu
zemědělství (dále jen „ministerstvo“) ministerstvu v listinné podobě nebo v elektronické
podobě dálkovým přenosem dat její uvedení formou zaslání českého textu označení, včetně
povinných informací o potravinách, který bude uveden na obale nebo etiketě potraviny.
(2) Provozovatel potravinářského podniku, který vyrábí nebo uvádí na trh
a) počáteční a pokračovací kojeneckou výživu,
b) obilný příkrm a potravinu pro malé děti,
c) potravinu pro zvláštní lékařské účely, nebo
d) náhradu celodenní stravy pro regulaci hmotnosti
je povinen před prvním uvedením takové potraviny na trh oznámit Ministerstvu
zdravotnictví v listinné podobě nebo v elektronické podobě dálkovým přenosem dat její
uvedení formou zaslání českého textu označení, včetně povinných informací o potravinách,
který bude uveden na obale nebo etiketě potraviny.
(3) Provozovatel potravinářského podniku, který v místě určení přijímá potraviny
vymezené prováděcím právním předpisem z jiného členského státu Evropské unie nebo ze
třetí země, je povinen informovat orgán dozoru příslušný podle § 16 odst. 4 a 5 o jejich
příchodu. Prováděcí právní předpis na základě analýzy rizika podle čl. 3 nařízení
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 v rozsahu nezbytně nutném pro organizaci
úředních kontrol stanoví druh potraviny, termín, rozsah a způsob informování.
(3) Provozovatel potravinářského podniku, který v místě určení přijímá
potraviny vymezené prováděcím právním předpisem z jiného členského státu
Evropské unie nebo ze třetí země, je povinen informovat orgán dozoru příslušný podle
§ 16 odst. 4 nebo 5 o jejich příchodu podle prováděcího právního předpisu, který na
základě analýzy rizika podle čl. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES)
č. 178/2002 v rozsahu nezbytně nutném pro organizaci úředních kontrol stanoví druh
potraviny, termín, rozsah a způsob informování63).
(4) Provozovatel potravinářského podniku, který vyrábí nebo uvádí na trh potravinu,
jejíž výživové údaje jsou uvedeny jiným způsobem než způsoby stanovenými v čl. 30 až 34
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011, je povinen před prvním
uvedením takové potraviny na trh oznámit ministerstvu v listinné podobě nebo v elektronické
podobě dálkovým přenosem dat jiný způsob vyjadřování a uvádění výživových údajů a
odůvodnění týkající se splnění požadavků stanovených v čl. 35 odst. 1 písm. a) až g)
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011.
§4
Ozařování potravin
(1) Podmínky použití ultrafialových paprsků a ionizujícího zařízení k ošetření potravin,
druhy potravin a surovin, které lze takto ošetřit, nejvyšší celkové průměrné přípustné dávky
záření, kterým mohou být jednotlivé druhy potravin vystaveny, a způsob označení ozářených
potravin na obale stanoví prováděcí právní předpis. Potraviny neuvedené v prováděcím
63)

Vyhláška č. 172/2015 Sb., o informační povinnosti příjemce potravin v místě určení, ve znění
pozdějších předpisů.
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právním předpise lze způsobem podle věty první ošetřit pouze se souhlasem Ministerstva
zdravotnictví a za podmínek v něm stanovených.
(2) Osoba provádějící ozařování potravin ionizujícím zářením musí
a) jmenovitě určit fyzickou osobu odpovědnou za dodržování podmínek pro
ozařování, stanovených prováděcím právním předpisem,
b) vést u každého zdroje ionizujícího záření dokumentaci obsahující způsob ozáření
potraviny podle jednotlivých druhů, jejich ozářené množství, označení šarže,
jméno objednatele a příjemce ozářených potravin, datum ozáření, druh obalového
materiálu použitého během ozáření, údaje nezbytné ke kontrole ozařovacího
procesu včetně údajů o průběžné dozimetrické kontrole použité dávky záření,
detaily zahrnující limitní, nejnižší a nejvyšší absorbovanou dávku záření a jeho
povahu, odkaz na validační měření, údaj o zvláštních podmínkách při ozáření,
c) dokumentaci podle písmena b) uchovávat po dobu 5 let.
(3) Ozařování potravin ionizujícím zářením lze provádět pouze za předpokladu, že o
postupu a způsobu ozařování bylo na základě žádosti provozovatele ozařovny rozhodnuto
(dále jen „rozhodnutí o schválení ozařovny“) Státní zemědělskou a potravinářskou inspekcí;
žádost o vydání rozhodnutí podléhá správnímu poplatku.
(4) Žádost podle odstavce 3 musí obsahovat jméno, příjmení, datum narození a místo
pobytu žadatele, jde-li o fyzickou osobu, případně jméno, příjmení, datum narození a místo
pobytu odpovědného zástupce žadatele, je-li ustanoven, nebo obchodní firmu a její sídlo,
jméno, příjmení a místo pobytu osoby, která je statutárním orgánem právnické osoby, nebo
osob, které jsou jeho členy, jde-li o právnickou osobu, adresu ozařovny a úředně ověřený
podpis žadatele. Žádost podle odstavce 3 musí být doložena povolením Státního úřadu pro
jadernou bezpečnost k nakládání se zdroji ionizujícího záření, včetně typového schválení
zdroje ionizujícího záření, dokumentací, stanovící kritické body nejvyššího přípustného rizika
možného porušení bezpečnosti potravin, specifikaci zdrojů záření a sanitační řád.
Podrobnosti a vzor žádosti podle odstavce 3 stanoví prováděcí právní předpis.
(4) Žádost podle odstavce 3 obsahuje kromě obecných náležitostí žádosti podle
správního řádu
a)

jméno, příjmení, datum narození a místo pobytu odpovědného zástupce
fyzické osoby, je-li ustanoven,

b)

jméno, příjmení a místo pobytu osoby, která je statutárním orgánem
právnické osoby nebo jeho členem,

c)

adresu ozařovny a úředně ověřený podpis žadatele,

d)

předmět a rozsah činnosti, pro kterou je schválení žádáno, a způsob jejího
zabezpečení,

e)

zdůvodnění technologické potřeby ozařování potravin,

f)

analýzu rizik a kritických kontrolních bodů možného porušení zdravotní
nezávadnosti potravin podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES)
č. 852/2004, v platném znění, a
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g)

specifikaci zdrojů ionizujícího záření, sanitační řád a dokumentaci podle
odstavce 2 písm. b).

Státní zemědělská a potravinářská inspekce si k žádosti podle odstavce 3
vyžádá od Státního úřadu pro jadernou bezpečnost kopii povolení k nakládání se
zdrojem ionizujícího záření a kopii rozhodnutí o schválení typu zdroje ionizujícího
záření, je-li vyžadováno.
(5) Rozhodnutí o schválení ozařovny lze vydat za předpokladu, že byly splněny
podmínky pro ozařování stanovené zvláštními právními předpisy. Státní zemědělská a
potravinářská inspekce může rozhodnutí o schválení ozařovny pozastavit nebo zrušit, zjistí-li
skutečnosti, které jsou způsobilé ohrozit nebo které ohrožují jeho řádný výkon, případně
zjistí-li neplnění stanovených předpokladů a podmínek pro řádný výkon rozhodnutí
o schválení ozařovny.
(6) Státní zemědělská a potravinářská inspekce po vydání rozhodnutí o schválení
ozařovny neprodleně informuje příslušný orgán Evropské komise o této skutečnosti a
současně předá dokumentaci potřebnou ke schválení za účelem zveřejnění ozařovny
v Úředním věstníku Evropské unie. Státní zemědělská a potravinářská inspekce informuje
též příslušný orgán Evropské komise o případném pozastavení nebo odebrání rozhodnutí
o schválení.
(7) Dovoz potravin ozářených ionizujícím zářením ze třetích zemí lze jen za
podmínky, že
a) ozářené potraviny splňují podmínky a požadavky stanovené zákonem a prováděcím
právním předpisem,
b) byly ozářeny v ozařovně schválené příslušným orgánem Evropské komise a která je
uvedena na seznamu ozařoven zveřejněném v Úředním věstníku Evropské unie,
c) ozářená potravina je doprovázena dokumentací s údaji o názvu a adrese ozařovny a
dalšími údaji podle odstavce 2.
(8) Potraviny ozářené ionizujícím zářením v členských státech Evropské unie musí
být při uvádění na trh v České republice doprovázeny dokumentací s údaji o jménu a adrese
schválené ozařovny, která ozáření provedla, údajem o způsobu ozáření jednotlivých druhů
potravin a jejich množství.
(8) Potraviny ozářené ionizujícím zářením v členských státech Evropské unie,
které nejsou určeny konečnému spotřebiteli ani provozovateli potravinářského
podniku, který provozuje stravovací službu, musí být při uvádění na trh v České
republice doprovázeny dokumentací obsahující jméno a adresu schválené ozařovny,
která ozáření provedla, nebo údaji o referenčním čísle a způsobu ozáření jednotlivých
druhů potravin.
§ 4a
Klasifikace těl jatečných zvířat
(1) Provozovatel potravinářského podniku provozující jatka (dále jen „provozovatel
jatek“), který poráží jatečná zvířata, je povinen zajistit klasifikaci jatečných zvířat podle přímo
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použitelných předpisů Evropské unie upravujících klasifikaci jatečných zvířat27) a
prováděcího právního předpisu.
(2) Odstavec 1 se nevztahuje na provozovatele jatek, který poráží
a) prasata podléhající klasifikaci podle přímo použitelného předpisu Evropské unie
upravujícího klasifikaci jatečných zvířat27) v ročním průměru nejvýše do 200 kusů
týdně,
b) pouze prasata narozená a vykrmená ve vlastních chovných zařízeních a všechna
jatečně upravená těla bourá,
c) skot podléhající klasifikaci podle přímo použitelného předpisu Evropské unie
upravujícího klasifikaci jatečných zvířat27) v ročním průměru nejvýše do 20 kusů
týdně.
(3) Klasifikace podle odstavce 1 se dále nevztahuje na
a) jatečná prasata, která jsou na žádost žadatele dodávána pouze k porážce pro vlastní
spotřebu,
b) jatečný skot, který je na žádost žadatele dodáván pouze k porážce pro vlastní
spotřebu.
(4) Provozovatel jatek je povinen zajistit, aby klasifikaci jatečných zvířat prováděla
pouze osoba, která získala osvědčení o odborné způsobilosti vydané ministerstvem (dále jen
„klasifikátor“), a to způsobem a v rozsahu stanoveném přímo použitelnými předpisy Evropské
unie upravujícími klasifikaci jatečných zvířat27) a prováděcím právním předpisem.
O provedené klasifikaci vystaví klasifikátor protokol.
(5) Předpokladem pro vydání osvědčení podle odstavce 4 je úplné střední vzdělání
nebo úplné střední odborné vzdělání a 2 roky praxe, nebo základní vzdělání a 6 let praxe v
oboru, absolvování odborné přípravy a složení zkoušky; vyhláška stanoví způsob a rozsah
odborné přípravy, složení zkoušek a vydání osvědčení, dobu jeho platnosti a způsob
prodloužení platnosti osvědčení. Uznávání kvalifikace občanů Evropské unie se řídí tímto
zákonem a zvláštním právním předpisem4c).
(6) Provozovatel jatek je povinen v listinné podobě nebo způsobem umožňujícím
dálkový přenos dat sdělit výsledky klasifikace dodavateli jatečných zvířat a osobě pověřené
podle plemenářského zákona vedením ústřední evidence zvířat5). Rozsah uváděných údajů
o výsledcích klasifikace stanoví prováděcí právní předpis.
(7) Dokumentaci podle odstavce 6 uchovává provozovatel jatek po dobu 1 roku a
osoba pověřená vedením ústřední evidence zvířat po dobu 2 let.
27)

Nařízení Rady (ES) č. 1234/2007.
Nařízení Komise (EHS) č. 1249/2008.
Čl. 10 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013.
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/1182.
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1184.
4c)
Zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků
členských států Evropské unie a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace),
ve znění zákona č. 96/2004 Sb.
5)
§ 23c zákona č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně
některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
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(8) Náklady spojené s klasifikací jatečných zvířat hradí stejným dílem dodavatel
jatečných zvířat a provozovatel jatek podle odstavce 1.
Označování potravin
§6
(1) Provozovatel potravinářského podniku, pod jehož jménem nebo obchodní firmou
je balená potravina uváděna na trh, nebo není-li usazen v Evropské unii, dovozce potraviny
na trh Evropské unie, je povinen kromě dodržení požadavků přímo použitelného předpisu
Evropské unie upravujícího označování potravin zajistit na obalu potraviny určeném pro
spotřebitele nebo pro zařízení stravovacích služeb, nebo na etiketě k obalu připojené,
uvedení a přesnost
a) údajů o třídě jakosti, stanoví-li tak prováděcí právní předpis nebo přímo použitelný
předpis Evropské unie,
b) údajů podle čl. 9 odst. 1 písm. b) a čl. 22 nařízení Evropského parlamentu a Rady
(EU) č. 1169/2011 u nápojů obsahujících více než 1,2 % objemových alkoholu podle
podmínek pro balené potraviny stanovených nařízením Evropského parlamentu a
Rady (EU) č. 1169/2011,
c) jména a příjmení nebo názvu anebo obchodní firmy a adresy sídla provozovatele
potravinářského podniku, který potravinu vyrobil, u nápoje obsahujícího více než
20 % objemových alkoholu,
d) dalších údajů, stanoví-li tak prováděcí právní předpis nebo veterinární zákon.
(2) Symbol „e“ pro označení množství potraviny lze uvést na obalu Provozovatel
potravinářského podniku uvedený v odstavci 1 může uvést symbol „e“ na obalu pro
označení množství potraviny jen tehdy, pokud byly splněny požadavky stanovené
zákonem o metrologii28).
(3) Způsob označení balených potravin stanoví prováděcí právní předpis.
(4) Za malé množství potravin, které je osvobozené od požadavku na povinné
deklarování výživových údajů na základě přílohy V bodu 19 nařízení Evropského parlamentu
a Rady (EU) č. 1169/2011, se považuje množství potraviny, které je výrobcem dodávané
přímo konečnému spotřebiteli nebo do místního maloobchodu, kterým se rozumí
potravinářský podnik nebo hospodářství provozující maloobchod41) přímo zásobující
konečného spotřebitele na území České republiky, a bylo vyrobeno výrobcem, který v
posledním uzavřeném účetním období předcházejícím okamžiku, kdy byla potravina
vyrobena
a) zaměstnával maximálně průměrný přepočtený počet 10 zaměstnanců42), jejichž
pracovní pozice uvedená v pracovní smlouvě přímo souvisí s výrobou potravin, nebo
b) dosáhl maximálního ročního obratu43) 20 000 000 Kč.

28)

§ 9a odst. 3 zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů.
Čl. 3 odst. 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 178/2002, v platném znění.
42)
§ 1d zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví., ve znění pozdějších předpisů.
43)
§ 4a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
41)
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§ 9b
(1) Při uvádění potraviny na trh lze poskytnout informaci slovy „česká potravina“,
grafické znázornění stanovené prováděcím právním předpisem nebo jinou informaci
zejména slovní, obrazovou nebo grafickou naznačující, že země původu potraviny je Česká
republika, pokud
a) 100 % všech složek celkové hmotnosti nezpracované potraviny, vinařských
produktů47) nebo mléka pochází z České republiky, a prvovýroba48), narození, chov,
porážka zvířat a všechny fáze výroby proběhly na území České republiky, nebo
b) součet hmotnosti složek pocházejících z České republiky tvoří nejméně 75 % celkové
hmotnosti všech složek stanovené v okamžiku jejich použití při výrobě potraviny jiné
než uvedené v písmeni a) a výroba proběhla na území České republiky; přidaná voda
se nezapočítává do celkové hmotnosti všech složek., nebo
c) jde o potravinu stanovenou prováděcím právním předpisem, jejíž výroba
proběhla na území České republiky.
(2) Při uvádění potraviny na trh lze poskytnout informaci slovy „vyrobeno v České
republice“ nebo slovy, která mají pro spotřebitele stejný význam, pokud výroba proběhla na
území České republiky.
(3) Označení podle odstavce 1 písm. b) a odstavce 2 nelze použít pro vinařské
produkty.
§ 9c
(1) Při uvádění potraviny na trh lze poskytnout informaci o jejím výrobci
výrazem „výrobce:“ nebo výrazem, který má pro spotřebitele stejný význam, pokud za
touto informací následuje jméno a příjmení nebo název anebo obchodní firma a adresa
provozovatele potravinářského podniku, který potravinu vyrobil.
(2) Pokud se sídlo provozovatele potravinářského podniku podle odstavce 1 a
jeho provozovna, ve které byla potravina vyrobena, nacházejí v různých zemích, uvede
se také název země, ve které se nachází provozovna, a to uvozený výrazem:
„provozovna:“.
Uvádění potravin na trh
§ 10
(1) Na trh je zakázáno uvádět potraviny
a) klamavě označené nebo nabízené ke spotřebě klamavým způsobem10),
b) s prošlým datem použitelnosti,
c) neznámého původu,

47)

Příloha VII nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013.
Čl. 3 odst. 17 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002.
10)
10) Zákon ČNR č. 63/1986 Sb., o České zemědělské a potravinářské inspekci, ve znění zákona
č. 110/1997 Sb.
48)
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d) překračující nejvyšší přípustné úrovně kontaminace radionuklidy stanovené v souladu
s atomovým zákonem,
e) ozářené v rozporu s požadavky stanovenými tímto zákonem a prováděcím právním
předpisem.,
f) obsahující látky v rozporu s požadavky na složení doplňků stravy nebo látky
zakázané při výrobě potravin podle vyhlášky o doplňcích stravy a složení
potravin64) a
g) označené zdánlivě totožně s potravinou uváděnou na trh v jiném členském
státě Evropské unie, ačkoliv potravina uváděná na trh v České republice má
odlišné složení nebo vlastnosti.
(2) Potraviny mohou být po datu minimální trvanlivosti uváděny na trh pouze tehdy,
jsou-li takto označeny, odděleně umístěny a jsou-li bezpečné.
(3) Potraviny mohou být použitelné k jinému než původnímu použití. Takové potraviny
mohou být uváděny na trh, pouze jsou-li bezpečné, odděleně umístěné a je-li na nich nebo
v jejich bezprostřední blízkosti zřetelně označen doporučený způsob použití.
(4) Pro výrobu potravin je zakázáno použít potraviny s prošlým datem
a) použitelnosti, nebo
b) minimální trvanlivosti, s výjimkou potravin, které jsou bezpečné49).
§ 11
(1) Podnikatelské zájmy právnických osob, které jsou v souladu s tímto zákonem,
ochraňuje zájmové sdružení právnických osob s názvem „Potravinářská komora České
republiky“ založené podle zvláštního zákona11b).
(2) Provozovatel potravinářského podniku, který uvádí na trh potraviny v provozovně
s prodejní plochou větší než 400 m2, je povinen potraviny, které nejsou v souladu
s požadavky stanovenými tímto zákonem nebo přímo použitelným předpisem Evropské unie
upravujícím požadavky na potraviny, ale jsou bezpečné, poskytnout bezplatně neziskové
organizaci, která shromažďuje bezplatně potraviny, skladuje a přiděluje je humanitárním
nebo charitativním organizacím, které poskytují potravinovou pomoc klientům sociálních
služeb; tyto organizace určí ministerstvo rozhodnutím vydaným z moci úřední. Tato
povinnost se nevztahuje na nápoje s obsahem alkoholu nad 0,5 % objemových.
Potraviny určené klientům sociálních služeb musí být následně uváděny na trh pouze
bezplatně.
(3) Potraviny uváděné na trh jiným provozovatelem potravinářského podniku než
provozovatelem uvedeným v odstavci 2, které nejsou v souladu s požadavky stanovenými
tímto zákonem nebo přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím požadavky na
potraviny, ale jsou bezpečné, mohou být bezplatně poskytnuty neziskové organizaci, která
shromažďuje bezplatně potraviny, skladuje a přiděluje je humanitárním nebo charitativním
organizacím, které poskytují potravinovou pomoc klientům sociálních služeb; tyto organizace

64)

Vyhláška č. 58/2018 Sb., o doplňcích stravy a složení potravin.
Čl. 14 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002.
11b)
§ 20f a následující zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
49)
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určí ministerstvo rozhodnutím vydaným z moci úřední. Potraviny určené klientům sociálních
služeb musí být následně uváděny na trh pouze bezplatně.
(4) Při uvádění potravin podle odstavců 2 a 3 na trh musí být
a) splněna oznamovací povinnost podle § 3 odst. 1 písm. i),
b) zajištěna sledovatelnost potraviny podle čl. 18 nařízení Evropského parlamentu a
Rady (ES) č. 178/2002 a
c) připojena dokumentace obsahující název potraviny, množství potraviny, informace
podle čl. 9 odst. 1 písm. c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.
1169/2011, účel užití potraviny a informace o tom, v čem potravina nesplňuje
požadavky tohoto zákona nebo přímo použitelného předpisu Evropské unie
upravujícího požadavky na potraviny; informace podle čl. 9 odst. 1 písm. c) nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 musí být srozumitelným
způsobem poskytnuta také klientovi sociálních služeb.
§ 12c
(1) Výrobce, dovozce, maloobchodní prodejce a distributor tabákových výrobků jsou
povinni zajistit, aby jednotkové balení cigaret a tabáku určeného k ručnímu balení cigaret
bylo označeno jedinečným identifikátorem způsobem stanoveným prováděcím právním
předpisem.
(1) Výrobce, dovozce, maloobchodní prodejce a distributor tabákových výrobků
jsou povinni
a) požádat v případech uvedených v čl. 9, 10, 14, 16 a 18 prováděcího nařízení
Komise (EU) 2018/574 Státní tiskárnu cenin, s. p., (dále jen „Státní tiskárna
cenin“) o přidělení jedinečného identifikátoru, jedinečného identifikátoru na
úrovni skupinových balení a identifikačního kódu hospodářského subjektu,
zařízení a stroje, a
b) zajistit, aby jednotkové balení cigaret a tabáku určeného k ručnímu balení
cigaret bylo označeno jedinečným identifikátorem vydaným Státní tiskárnou
cenin způsobem stanoveným prováděcím právním předpisem.
(2) Výrobce, dovozce, maloobchodní prodejce a distributor tabákových výrobků jsou
povinni zajistit, aby jednotkové balení cigaret a tabáku určeného k ručnímu balení cigaret
bylo označeno bezpečnostním prvkem způsobem stanoveným prováděcím právním
předpisem. Ustanovení věty první se nepoužije, pokud je jednotkové balení označeno
tabákovou nálepkou50).
(3) Výrobce, dovozce, maloobchodní prodejce a distributor tabákových výrobků jsou
povinni zajistit, aby jednotkové balení tabákového výrobku jiného než cigarety nebo tabáku
určeného k ručnímu balení cigaret bylo označeno jedinečným identifikátorem vydaným
Státní tiskárnou cenin a způsobem stanoveným prováděcím právním předpisem.
(4) Výrobce, dovozce, maloobchodní prodejce a distributor tabákových výrobků jsou
povinni zajistit, aby jednotkové balení tabákového výrobku jiného než cigarety nebo tabáku
určeného k ručnímu balení cigaret bylo označeno bezpečnostním prvkem způsobem

50)

§ 114 zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů.
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stanoveným prováděcím právním předpisem. Ustanovení věty první se nepoužije, pokud je
jednotkové balení označeno tabákovou nálepkou.
(5) Výrobce a dovozce tabákových výrobků poskytnou vzorky tabákových
výrobků, které jsou uváděny na trh, Státní zemědělské a potravinářské inspekci na
základě její žádosti. Vzorky musí být poskytnuty ve formátu jednotkových balení a
musí obsahovat použitý bezpečnostní prvek. Státní zemědělská a potravinářská
inspekce zaplatí za poskytnuté vzorky náhradu; postupuje při tom podle § 11 odst. 2 a
3 kontrolního řádu.
(6) Dojde-li k ohrožení integrity ověřovacího elementu bezpečnostního prvku
podle čl. 6 odst. 2 prováděcího rozhodnutí Komise (EU) 2018/576, ústřední inspektorát
Státní zemědělské a potravinářské inspekce nařídí nahrazení nebo změnu
bezpečnostního prvku výrobci tabákových výrobků, dovozci tabákových výrobků a
poskytovateli bezpečnostního prvku. Nařízení náhrady nebo změny bezpečnostního
prvku může být prvním úkonem v řízení.
Elektronické cigarety a náhradní náplně do nich
§ 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 a vnějším balení elektronických
cigaret nebo náhradních náplní do nich uvedení
a) údajů podle § 12d odst. 1 písm. a) až d) a c); čisté množství může být uvedeno i
v ml,
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
přiložený 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,
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d) varování pro specifické rizikové skupiny,
e) informaci o možných nepříznivých účincích,
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
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 2 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. 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. 4 písm.
b) a odstavce 3. Informace představující obchodní tajemství51) se nezveřejní. Výrobce nebo

51)

§ 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
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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.
(3) Ministerstvo zdravotnictví může nebo krajské hygienické stanice jsou
oprávněny 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.
§ 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. 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. 2 písm. a) až d), f) a g), § 12h odst. 3
a § 12j odst. 2 písm. a) a b).
Sledovatelnost tabákových výrobků
§ 13f
Sledovatelnost tabákových výrobků
(1) Výrobce, dovozce a distributor dovozce, distributor a maloobchodní prodejce
tabákových výrobků jsou povinni zaznamenávat převzetí všech jednotkových balení do
svého držení, jakož i veškeré přesuny v rámci jejich držení a konečný výstup jednotkových
balení z jejich držení. Tuto povinnost lze splnit označením a záznamem celého balení,
například kartonu, krabice kartonů či palety, zůstane-li umožněno sledování a vyhledávání
všech jednotkových balení.
(2) Výrobce, dovozce a distributor dovozce, distributor a maloobchodní prodejce
tabákových výrobků jsou povinni vést úplné a přesné záznamy o veškerém nakládání s
tabákovými výrobky podle odstavce 1.
(3) Výrobce a dovozce tabákových výrobků jsou povinni
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a) uzavřít smlouvu o uchovávání údajů s nezávislou třetí stranou, která bude spravovat
zařízení pro uchovávání všech příslušných údajů; smlouvu lze uzavřít po jejím
předchozím schválení Evropskou komisí,
b) zajistit, aby se zařízení pro uchovávání údajů fyzicky nacházelo na území členského
státu Evropské unie, a
c) uvést informace, které jsou obchodním tajemstvím nebo obchodně citlivými
informacemi.
(4) Výrobce tabákových výrobků je povinen
a) poskytnout dovozcům a distributorům dovozcům, distributorům a maloobchodním
prodejcům tabákových výrobků nezbytné zařízení, které umožní zaznamenávat
zakoupení, prodej, uskladnění a přepravu tabákových výrobků nebo jiné nakládání s
nimi a je schopné přečíst a předat zaznamenané údaje v elektronické podobě do
zařízení podle odstavce 3 písm. a) a b), a
b) zajistit nezávislého externího odborníka, který monitoruje činnost třetí strany a
kterého schvaluje Evropská komise.
(5) Nezávislá třetí strana uvedená v odstavci 3 písm. a) musí Evropské komisi, Státní
zemědělské a potravinářské inspekci, Celní správě České republiky a externímu odborníkovi
umožnit plný přístup k zařízení pro uchovávání údajů. Státní zemědělská a potravinářská
inspekce může na základě řádně odůvodněné žádosti poskytnout výrobcům nebo dovozcům
tabákových výrobků a výrobků souvisejících s tabákovými výrobky přístup k těmto
uchovávaným údajům; obchodní tajemství a obchodně citlivé informace podle odstavce 3
písm. c) se neposkytnou.
(6) Externí odborník předkládá ministerstvu a Evropské komisi výroční zprávu, v níž
posuzuje především porušení přístupnosti podle odstavce 5.
(7) Výrobce, dovozce a distributor dovozce, distributor a maloobchodní prodejce
tabákových výrobků jsou povinni údaje uchovávat v nezměněné podobě.
(8) Povinnosti maloobchodního prodejce tabákových výrobků podle odstavců
1, 2 a 7 a povinnost výrobce tabákových výrobků vůči maloobchodnímu prodejci
tabákových výrobků podle odstavce 4 písm. a) se nevztahují na místo
maloobchodního prodeje tabákových výrobků, kde uvádí tabákové výrobky na trh.
(9) Výrobce a dovozce tabákových výrobků na žádost Státní zemědělské a
potravinářské inspekce poskytnou plný přístup k záznamu ověřovacího postupu
vytvořeného prostředkem k ověření neoprávněné manipulace podle čl. 7 prováděcího
nařízení Komise (EU) 2018/574.
§ 13g
(1) Státní zemědělská a potravinářská inspekce je národním správcem úložiště
dat pro účely sledovatelnosti tabákových výrobků podle čl. 25 prováděcího nařízení
Komise (EU) 2018/574.
(2) Státní tiskárna cenin je na úrovni jednotkového balení podle čl. 6
prováděcího nařízení Komise (EU) 2018/574 na území České republiky jediným
vydavatelem
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a) jedinečného identifikátoru podle čl. 3 prováděcího nařízení Komise (EU)
2018/574,
b) jedinečného identifikátoru na úrovni skupinového balení podle čl. 10
prováděcího nařízení Komise (EU) 2018/574,
c) identifikačního kódu hospodářského subjektu podle čl. 14 prováděcího nařízení
Komise (EU) 2018/574,
d) identifikačního kódu zařízení podle čl. 16 prováděcího nařízení Komise (EU)
2018/574 a
e) identifikačního kódu stroje podle čl. 18 prováděcího nařízení Komise (EU)
2018/574.
(3) Státní zemědělská a potravinářská inspekce je oprávněna uzavírat další
dohody o úrovni služeb s poskytovatelem sekundárního úložiště podle čl. 27
prováděcího nařízení Komise (EU) 2018/574.
(4) V případě odesílání a překládky jednotkových nebo skupinových balení
tabákových výrobků s celkovou hmotností nižší než 10 kg určených mimo Evropskou
unii lze povinnosti podle čl. 32 odst. 1 písm. c) až e) prováděcího nařízení Komise (EU)
2018/574 splnit poskytnutím přístupu k záznamům systému sledování zásilek, který
patří provozovateli logistických nebo poštovních služeb.
(5) Nezávislá třetí strana, která dodala a nainstalovala prostředek k ověření
neoprávněné manipulace, předloží po jeho instalaci bez zbytečného odkladu Státní
zemědělské a potravinářské inspekci a Evropské komisi prohlášení podle čl. 7
prováděcího nařízení Komise (EU) 2018/574.
(6) V případě zjištění vážného porušení požadavků na výrobu, dovoz, distribuci
nebo uvádění tabákových výrobků na trh stanovených tímto zákonem nebo přímo
použitelným předpisem Evropské unie rozhodne ústřední inspektorát Státní
zemědělské a potravinářské inspekce o deaktivaci
a)

identifikačního kódu hospodářského subjektu podle čl. 15 prováděcího
nařízení Komise (EU) 2018/574,

b) identifikačního kódu zařízení podle čl. 17 prováděcího nařízení Komise (EU)
2018/574, nebo
c)

identifikačního kódu stroje podle čl. 19 prováděcího nařízení Komise (EU)
2018/574

a Státní tiskárna cenin identifikační kód podle písmene a), b) nebo c) neprodleně
deaktivuje a o deaktivaci kódu informuje Státní zemědělskou a potravinářskou
inspekci.
(7) Státní zemědělská a potravinářská inspekce s uvedením důvodů informuje
o deaktivaci kódu podle odstavce 6 písm. a) a b) výrobce, dovozce, distributora,
maloobchodního prodejce nebo provozovatele první maloobchodní prodejny, jehož
kód byl deaktivován, a o deaktivaci kódu podle odstavce 6 písm. c) informuje výrobce
nebo dovozce tabákových výrobků.
(8) Rozhodnutí podle odstavce 6 může být prvním úkonem v řízení.
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§ 15
(1) Ministerstvo a Ministerstvo zdravotnictví v rozsahu své působnosti řídí a kontrolují
výkon státní správy a monitorování výskytu toxikologicky významných látek v potravinovém
řetězci, vykonávaný orgány státního dozoru. Monitorování radiologicky významných látek v
potravinách a surovinách je upraveno zvláštním právním předpisem.
(2) Orgány uvedené v odstavci 1 vypracovávají ve vzájemné spolupráci koncepce
státního dozoru a monitorování toxikologicky a radiologicky významných látek a sjednocují
postupy při výkonu těchto činností.
(3) Ministerstvo po projednání s Ministerstvem zdravotnictví zajišťuje systém rychlého
varování při vzniku rizika15) ohrožení zdraví z potravin a koordinuje činnost zúčastněných
správních úřadů, dozorových orgánů a ostatních zúčastněných organizací.
(4) Ministerstvo zajišťuje systém správní pomoci a spolupráce52) a koordinuje činnost
zúčastněných správních úřadů, dozorových orgánů a ostatních zúčastněných organizací.
Ministerstvo předá a aktualizuje kontaktní údaje styčných míst podle čl. 103 nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 Evropské komisi a členským státům
Evropské unie.
(5) V systému rychlého varování podle odstavce 3 a v systému správní pomoci a
spolupráce podle odstavce 4 je národním kontaktním místem Státní zemědělská a
potravinářská inspekce, která plní rovněž povinnosti stanovené v této oblasti přímo
použitelnými předpisy Evropské unie52) a zvláštními právními předpisy.
(6) Ministerstvo je za krizového stavu a v rámci přijatých hospodářských opatření pro
krizové stavy oprávněno
a) navrhnout a předložit vládě ke schválení opatření vedoucí k regulaci rozsahu výroby
potravin,
b) navrhnout a předložit vládě ke schválení opatření vedoucí k regulaci dovozu a vývozu
potravin,
c) po předchozím souhlasu vlády přijímat opatření vedoucí k regulaci vývozu a dovozu
potravin v rámci přijatých hospodářských opatření pro krizové stavy,
d) po předchozím souhlasu vlády přijímat opatření vedoucí k regulaci rozsahu výroby,
e) uložit provozovateli potravinářského podniku povinnost přizpůsobit zaměření a rozsah
výroby potravin uložených za krizového stavu k zabezpečení základních potřeb
obyvatelstva.
(7) Ministerstvo je kontaktním místem a koordinuje přípravu a zpracovává jednotný
integrovaný víceletý vnitrostátní plán kontrol a roční zprávy o prováděných kontrolách podle
čl. 41 až 44 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004.
(7) Ministerstvo je kontaktním místem, koordinuje přípravu, zpracování a
zveřejnění a zajistí předložení víceletého vnitrostátního plánu kontrol podle čl. 109 až
15)

Čl. 50 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002.
Čl. 50 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002.
Hlava IV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004.
52)
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111 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 a výroční zprávy
o prováděných kontrolách podle čl. 113 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
2017/625.
(8) Ministerstvo přijímá žádosti
a) o povolení podle přímo použitelného předpisu Evropské unie o geneticky
modifikovaných potravinách a krmivech34),
b) o aktualizaci seznamu výživových tvrzení,
c) o zápis do rejstříku zaručených tradičních specialit Evropské unie,
d) o souhlas s uvedením na trh nových potravin nebo nových složek potravin o určení
statusu nových potravin podle čl. 4 Evropského parlamentu a Rady (EU)
2015/2283,
e) o schválení druhových popisů (názvů), které se tradičně používají k označení určité
zvláštnosti skupiny potravin nebo nápojů, z níž by mohl vyplývat nějaký účinek na
lidské zdraví,
f)

o schválení zdravotního tvrzení.

(9) Ochranné opatření v rozsahu a za podmínek stanovených přímo použitelným
předpisem Evropských společenství upravujícím výživová a zdravotní tvrzení při označování
potravin může uložit z moci úřední ministerstvo. O uložení ochranného opatření ministerstvo
vyrozumí Evropskou komisi a ostatní členské státy Evropské unie.
(10) Generální ředitelství cel poskytuje na vyžádání ministerstvu a příslušnému
orgánu dozoru podle § 16 odst. 1 až 5 údaje o zásilkách propuštěných do celního režimu
volný oběh nebo do celního režimu vývoz, které jsou nezbytné pro výkon kontrolní činnosti
správních úřadů a orgánů dozoru, aniž se jedná o porušení mlčenlivosti podle daňového
řádu, a to
a) identifikační údaje dovozce nebo příjemce, kterými jsou jméno, popřípadě jména a
příjmení, místo pobytu, popřípadě místo podnikání, název obchodní firmy, nebo
název a sídlo adresáta,
b) popis, včetně obchodního názvu a druhu výrobku podle svého zařazení v
kombinované nomenklatuře,
c) zemi odeslání a zemi původu výrobku,
d) množství vyjádřené v objemu, hmotnosti nebo počtu jednotek.
(11) Celní úřad při dovozu potravin ze třetích zemí
a) nepropustí tyto potraviny do celního režimu volný oběh, pokud dovozce nepředloží
osvědčení, certifikát nebo jiný vstupní doklad podle § 3 odst. 4 písm. a) nebo certifikát
podle § 3 odst. 4 písm. c),
b) neprodleně informuje příslušný orgán státního dozoru, pokud zásilka a její označení
neodpovídá předloženému osvědčení, certifikátu nebo jinému vstupnímu dokladu,
34)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1829/2003, v platném znění.
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c) požádá příslušné orgány státního dozoru o závazné stanovisko podle nařízení
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008, kterým se stanoví požadavky na
akreditaci a dozor nad trhem týkající se uvádění výrobků na trh, v případech, kdy
zásilka vykazuje vlastnosti, které představují vážné riziko pro zdraví,
d) nepropustí tyto potraviny do celního režimu volný oběh, jde-li o potraviny
kontrolované podle přímo použitelného předpisu Evropské unie o úředních
kontrolách15c) a dovozce nepředloží vyhovující výsledky kontrolního zjištění,
e) pozastaví řízení o propuštění potravin do celního režimu volný oběh a neprodleně
požádá příslušné orgány dozoru o závazné stanovisko, pokud byla potravina nebo
surovina nahlášena v systému rychlého varování15d).
(12) Orgány dozoru uvedené v § 16 shromažďují v informačních systémech
dozorových orgánů působících v oblasti potravinového práva informace o
a) kontrolovaných osobách,
b) výsledcích státního dozoru nad plněním povinností provozovatelů potravinářských
podniků a výrobců, dovozců a distributorů materiálů a předmětů určených pro styk
s potravinami a výrobců, dovozců, maloobchodních prodejců a distributorů
tabákových výrobků a výrobků souvisejících s tabákovými výrobky a
c) správních řízeních vedených na základě kontrolních zjištění z tohoto státního dozoru.
(13) Orgány dozoru uvedené v § 16 jsou oprávněny využívat údaje shromážděné
v jejich informačních systémech k usměrnění, řízení a koordinaci státního dozoru a
informování veřejnosti. Na tyto případy se nevztahuje povinnost mlčenlivosti uložená podle
zvláštních právních předpisů.
§ 15a
(1) Ministerstvo
a) přezkoumává, zveřejňuje, posuzuje přípustnost námitek a předává žádosti podle § 15
odst. 7 8 písm. c) včetně dokumentace Evropské komisi, a to postupem stanoveným
přímo použitelným předpisem Evropské unie o režimech jakosti zemědělských
produktů a potravin35); lhůta pro podání námitek je 3 měsíce ode dne zveřejnění
žádosti,
b) sděluje orgánům ochrany veřejného zdraví a Státnímu zdravotnímu ústavu na jejich
žádost údaje shromažďované na základě monitorování výskytu toxikologicky
významných látek v potravinovém řetězci,
c) podává Evropské komisi informace o používání dalších způsobů vyjadřování a
uvádění údajů podle čl. 35 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
č. 1169/2011,

15c)

Čl. 15 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004.
Nařízení vlády č. 98/2005 Sb., kterým se stanoví systém rychlého varování o vzniku rizika
ohrožení zdraví lidí z potravin a krmiv.
35)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012.
15d)
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d) podává Evropské komisi žádost o aktualizaci seznamu Unie potravinářských
přídatných látek, potravinářských enzymů, potravinářských aromat, výchozích
materiálů potravinářských aromat a složek potravin s aromatickými vlastnostmi,
používaných nebo určených k použití v potravinách. ,
e) určí na návrh příslušného dozorového orgánu podle § 14 stanoviště hraniční
kontroly postupem podle čl. 59 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
2017/625,
f) zruší na návrh příslušného dozorového orgánu podle § 14 určení stanoviště
hraniční kontroly podle čl. 62 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
2017/625,
g) uvědomí podle čl. 62 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625
Evropskou komisi a ostatní členské státy Evropské unie o tom, že určení
stanoviště hraniční kontroly bylo zrušeno, a o důvodech tohoto zrušení,
h) pozastaví na návrh příslušného dozorového orgánu podle § 14 určení
stanoviště hraniční kontroly, o této skutečnosti uvědomí Evropskou komisi a
ostatní členské státy Evropské unie, vyznačí pozastavení v seznamu stanovišť
hraniční kontroly na území České republiky a za stanovených podmínek toto
pozastavení zruší v souladu s čl. 63 nařízení Evropského parlamentu a Rady
(EU) 2017/625,
i)

zveřejní na svých internetových stránkách aktualizovaný seznam stanovišť
hraniční kontroly na území České republiky podle čl. 60 odst. 1 nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 a informuje Evropskou komisi
o kontaktních údajích včetně jejich zpřístupnění podle čl. 4 odst. 4 nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625,

j)

určí na návrh příslušného dozorového orgánu podle § 14 národní referenční
laboratoř a zajistí naplnění požadavků podle čl. 100 nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) 2017/625,

k) zpracuje a ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví, Ministerstvem obrany a
Ministerstvem vnitra aktualizuje pohotovostní plány pro potraviny podle čl. 115
odst. 1 až 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625,
l)

informuje Evropskou komisi podle čl. 124 odst. 1 nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) 2017/625 o kontrolách, které plánuje třetí země provést
v České republice,

m) určuje status nových potravin podle čl. 4 nařízení Evropského parlamentu a
Rady (EU) 2015/2283 a je příslušným orgánem při procedurálních krocích podle
tohoto nařízení a při provádění konzultačního postupu pro určování statusu
nových potravin podle prováděcího nařízení Komise (EU) 2018/456,
n) podává Evropské komisi žádost o určení statusu nových potravin podle čl. 5
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2283 a předkládá Evropské
komisi odůvodněné námitky, které se týkají bezpečnosti, proti uvedení tradiční
potraviny na trh v Evropské unii podle čl. 15 nařízení Evropského parlamentu a
Rady (EU) 2015/2283,
o) vydává osvědčení o odborné způsobilosti k provádění klasifikace jatečných
zvířat podle § 4a a přijímá opatření pro klasifikační stupnici Unie pro jatečně
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upravená těla podle čl. 10 a přílohy IV nařízení Evropského parlamentu a Rady
(EU) 1308/2013,
p) je příslušným orgánem pro povolování automatizovaných metod klasifikace
jatečně upravených těl skotu a ovcí a pro informování Evropské komise podle
čl. 10 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/1182, sděluje
Evropské komisi metody klasifikace jatečně upravených těl prasat pro účely
jejich schválení a použití v České republice podle čl. 11 nařízení Komise v
přenesené pravomoci (EU) 2017/1182 a oznamuje Evropské komisi informace
podle čl. 25 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/1182,
q) zajistí informování výrobců a dovozců tabákových výrobků o kombinacích
ověřovacích elementů a typech ověřovacích elementů bezpečnostních prvků
podle čl. 3 a 4 prováděcího rozhodnutí Komise (EU) č. 2018/576,
r) je ve vztahu k poskytovateli ověřovacích elementů bezpečnostního prvku
tabákového výrobku příslušným orgánem podle čl. 8 prováděcího rozhodnutí
Komise (EU) 2018/576 a
s) podává podle čl. 6 prováděcího rozhodnutí Komise 2011/884/EU Evropské
komisi zprávu o výsledcích analytických zkoušek týkajících se kontroly zásilek
produktů z rýže, které pocházejí nebo byly zaslány z Číny.
(2) Ministerstvo zdravotnictví vede evidenci potravin, které mu byly oznámeny podle
tohoto zákona, obsahující údaje z označení potravin a údaje o provozovatelích
potravinářských podniků, kteří tyto potraviny vyrábějí nebo uvádějí na trh. Údaje z této
evidence sděluje orgánům státního dozoru nad potravinami a na svých internetových
stránkách z ní zveřejňuje informace o obchodním názvu výrobku, jeho složení, provozovateli
potravinářského podniku, který potravinu vyrábí nebo uvádí na trh, použití a doporučení k
použití v rozsahu podle označení na obalu určeném pro spotřebitele.
(3) Zjistí-li orgán Celní správy České republiky při výkonu své činnosti, že byla
porušena povinnost stanovená v § 13f odst. 1, sdělí tuto skutečnost bezodkladně Státní
zemědělské a potravinářské inspekci.
§ 15b
(1) Státní zemědělská a potravinářská inspekce informace přijaté podle § 12g odst. 1
a 3, § 13 odst. 1, 2 a 4 a § 13a odst. 2 a 3 bezodkladně poskytne ministerstvu a Ministerstvu
zdravotnictví.
(2) Ministerstvo oznamuje Evropské komisi maximální úrovně emisí, které stanoví pro
jiné emise cigaret, než jsou emise dehtu, nikotinu a oxidu uhelnatého a maximální úrovně
emisí tabákových výrobků jiných než cigarety.
(3) Ministerstvo oznamuje Evropské komisi seznam laboratoří schválených k měření
emisí dehtu, nikotinu a oxidu uhelnatého z cigaret. Laboratoře nesmí být přímo nebo
nepřímo vlastněny nebo ovládány tabákovým průmyslem.
(4) Ministerstvo oznamuje Evropské komisi metody měření, které se používají pro jiné
emise cigaret, než jsou emise dehtu, nikotinu a oxidu uhelnatého a emise tabákových
výrobků jiných než cigarety.
(5) Ministerstvo zdravotnictví přijímá opatření, kterým zakáže určitou kategorii
tabákového výrobku nebo výrobku souvisejícího s tabákovými výrobky z důvodů spojených s
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konkrétní situací v České republice; opatření spolu s důvody jeho zavedení oznámí Evropské
komisi; opatření nabývá účinku po schválení Evropskou komisí nebo po marném uplynutí
lhůty 6 měsíců ode dne jeho doručení Evropské komisi.
(6) Ministerstvo oznámí Evropské komisi jmenování vydavatele jedinečného
identifikátoru, identifikačního kódu hospodářského subjektu, identifikačního kódu
zařízení a identifikačního kódu stroje podle prováděcího nařízení Komise (EU)
2018/574 na území České republiky a údaje o něm zveřejní podle čl. 3 prováděcího
nařízení Komise (EU) 2018/574.
(7) Státní zemědělská a potravinářská inspekce v návaznosti na § 12c odst. 6
informuje výrobce tabákových výrobků, dovozce tabákových výrobků a poskytovatele
bezpečnostního prvku o ohrožení bezpečnostního prvku podle čl. 6 odst. 2
prováděcího rozhodnutí Komise (EU) 2018/576.
(8) Generální ředitelství cel bezodkladně informuje Státní zemědělskou a
potravinářskou inspekci o narušení integrity tabákové nálepky
§ 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 objektech53), v krajských vojenských velitelstvích54),
v újezdních úřadech a na území vojenských újezdů55),
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
53)

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.
55)
§ 30 zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
54)
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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 sborech56), 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
předpisu57),
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
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

56)

Zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění
pozdějších předpisů.
57)
Například zákon č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění pozdějších předpisů.
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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 vypracování druhého odborného stanoviska 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. Při úředních kontrolách
dodržování požadavků stanovených nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU)
1308/2013 a při úředních kontrolách tabákových výrobků se při získání druhého
odborného stanoviska postupuje v souladu s čl. 35 odst. 1 a 2 nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) 2017/625.
(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.
(8) V případě kontroly prodeje na dálku se vzorek pro vypracování druhého
odborného stanoviska neposkytuje. Tím není dotčeno právo na získání druhého
odborného stanoviska, které opravňuje kontrolovanou osobu požádat o dokumentární
přezkum podle čl. 35 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625.
(9) Orgány dozoru uvedené v odstavcích 1 až 5 dále vykonávají v rámci svých
působností podle 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).

15g)

Čl. 12 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004.
Čl. 34 až 42 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625.
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(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 pro účely výpočtu nákladů dodatečné kontroly hrazených provozovatelem
potravinářského podniku podle čl. 82 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady
(EU) 2017/625. 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) pro účely výpočtu nákladů, které vznikly
v souvislosti se vstupem potravin ze třetích zemí podle čl. 47 odst. 1 písm. d), e) nebo
f) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 a přímo použitelných
předpisů Evropské unie upravujících dovoz některých potravin ze třetích zemí24).
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). V případě kontroly
dovozu spočívající výhradně v kontrole dokladů v souladu s čl. 3 bod 41 a čl. 79 odst.
4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625, která trvá nejvýše 1 hodinu,
se náklady nehradí. Prováděcí právní předpis stanoví výši paušální částky nákladů
vzniklých v souvislosti s dovozem potravin ze třetích zemí. Vyhláška o sazebníku náhrad
nákladů58) 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 předpisy12b).
(16) Orgány dozoru podle § 14 v souladu s nařízením vlády o systému rychlého
varování15d) jsou povinny neprodleně
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,

15h)

Čl. 28 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004.
Čl. 79 odst. 2 písm. c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625.
15j)
Čl. 22 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004.
58)
Vyhláška č. 132/2015 Sb., o sazebníku náhrad nákladů za rozbory prováděné laboratořemi Státní
zemědělské a potravinářské inspekce pro účely kontroly.
12b)
Zákon č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů.
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b) zaslat národnímu kontaktnímu místu informace o přijatých krocích nebo opatřeních
na základě obdržených oznámení a doplňujících poznatků.
(17) 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).
Přestupky
§ 17
(1) Provozovatel potravinářského podniku se dopustí přestupku tím, že
a) v rozporu s § 3 odst. 1 písm. a) nedodrží smyslové, fyzikální, chemické nebo
mikrobiologické požadavky na jakost potravin,
b) v rozporu s § 3 odst. 1 písm. b) nedodrží technologické nebo hygienické požadavky,
způsob nebo podmínky přepravy, uchování nebo manipulace s potravinami,
c) v rozporu s § 3 odst. 1 písm. d) nedodrží požadavky na přípustný obsah toxikologicky
významných látek v potravinách,
d) v rozporu s § 3 odst. 1 písm. e) neuvádí povinné informace o potravinách, stanovené
v právních předpisech, v českém jazyce,
e) v rozporu s § 3 odst. 1 písm. f) nedodrží požadavky na složení doplňků stravy, jejich
označování nebo způsob použití,
f)

používá obaly nebo obalové materiály v rozporu s § 3 odst. 1 písm. g),

g) v rozporu s § 3 odst. 1 písm. h) neposkytne potřebný počet zaměstnanců nebo
odpovídající technické vybavení,
h) nesplní oznamovací povinnost podle § 3 odst. 1 písm. i),
i)

v rozporu s § 3 odst. 1 písm. j) nezajistí dodržování požadavků na nejvyšší přípustné
úrovně radioaktivní kontaminace,

j)

uchovává potraviny v rozporu s § 3 odst. 1 písm. k),

k)

v rozporu s § 3 odst. 1 písm. l) nezkrátí datum minimální trvanlivosti nebo
použitelnosti anebo neuchová původní obal potraviny nebo etiketu nebo čitelnou a
srozumitelnou kopii obalu nebo etikety,

l)

v rozporu s § 3 odst. 1 písm. m) uvádí na trh nebalené potraviny určené pro zvláštní
výživu nebo nebalené doplňky stravy,

m) v rozporu s § 3 odst. 1 písm. n) nedodrží lhůty nebo jiné požadavky pro uvádění
potravin na trh stanovené prováděcím právním předpisem,
n)

v rozporu s § 3 odst. 1 písm. o) nezachová označení šarže,

o)

neuvede povinné údaje při uvádění potravin na trh komunikačními prostředky na
dálku podle § 3 odst. 1 písm. p),
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p) nevyřadí z dalšího uvádění na trh potraviny nebo odděleně neumístí nebo nepřipojí
informaci o vyřazení potravin podle § 3 odst. 1 písm. q) bodu 1,
q)

nevyřadí z dalšího uvádění na trh potraviny nebo odděleně neumístí nebo nepřipojí
informaci o vyřazení potravin podle § 3 odst. 1 písm. q) bodu 2,

r)

nevyřadí z dalšího uvádění na trh potraviny nebo odděleně neumístí nebo nepřipojí
informaci o vyřazení potravin podle § 3 odst. 1 písm. q) bodů 3 až 5,

s)

v rozporu s § 3 odst. 1 písm. r) nezabezpečí, aby ve všech fázích uvádění potraviny
na trh byl k dispozici doklad o původu zboží, nebo bez zbytečného odkladu
nepředloží doklad o původu zboží orgánu dozoru na jeho žádost,

t)

uvádí na trh potraviny nového typu jiné než rovnocenné v rozporu s § 3 odst. 1
písm. s),

u) t) v krizovém stavu nezajistí zásobování obyvatelstva potravinami podle § 3 odst. 1
písm. t),
v) u) naloží s potravinami, které neodpovídají požadavkům na nejvyšší přípustnou
radioaktivní kontaminaci, v rozporu s § 3 odst. 6,
w) v) při ozáření potraviny postupuje v rozporu s § 4 odst. 1, 2 nebo 3,
x) w) uvádí na trh potraviny ozářené ionizujícím zářením bez stanovené dokumentace podle
§ 4 odst. 8,
y) x) v rozporu s § 10 odst. 4 použije pro výrobu potravin potraviny s prošlým datem
použitelnosti nebo s prošlým datem minimální trvanlivosti, nebo
z) y) nedodrží ochranné opatření vydané podle § 15 odst. 9 nebo podle § 15b odst. 5.
(2) Provozovatel potravinářského podniku se dále dopustí přestupku tím, že
a) nedodrží požadavky na bezpečnost potravin podle přímo použitelného předpisu
Evropské unie upravujícího požadavky na potraviny,
b) v rozporu s přímo použitelnými předpisy Evropské unie upravujícími požadavky na
potraviny uvádí na trh potravinu klamavě označenou nebo opatřenou zavádějícími
informacemi anebo ji nabízí klamavým způsobem,
c)

jiným jednáním, než je uvedeno v písmeni a), v písmeni b), v odstavci 1 písm. g)
nebo z), v odstavci 4 nebo v odstavci 5, nesplní povinnost podle přímo použitelného
předpisu Evropské unie upravujícího požadavky na potraviny19) nebo mezinárodní
smlouvy, kterou je Česká republika vázána a která je vyhlášena ve Sbírce
mezinárodních smluv nebo ve Sbírce zákonů,

d)

uvádí na trh volně rostoucí houby v rozporu s § 3 odst. 8,

e)

uvádí na trh potravinu v rozporu s § 9b nebo § 9c,

f)

poruší zákaz uvádět na trh potraviny podle § 10 odst. 1,

g)

uvádí na trh potraviny po datu minimální trvanlivosti v rozporu s § 10 odst. 2,
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h)

uvádí na trh potraviny použitelné k jinému než původnímu použití v rozporu s § 10
odst. 3,

i)

uvádí na trh potraviny, které nejsou v souladu s požadavky tohoto zákona nebo
přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího požadavky na potraviny,
v rozporu s § 11 odst. 3 nebo 4, nebo

j)

v rozporu s § 11 odst. 2 neposkytne bezplatně neziskové organizaci potraviny, které
nejsou v souladu s požadavky stanovenými tímto zákonem nebo přímo použitelným
předpisem Evropské unie upravujícím požadavky na potraviny, ale jsou bezpečné.

(3) Provozovatel potravinářského podniku, který vyrábí, balí, krájí nebo jiným
způsobem dělí potraviny, se dále dopustí přestupku tím, že
a) získává vodu k výrobě balené pramenité vody, balené kojenecké vody nebo balené
přírodní minerální vody v rozporu s § 3 odst. 2 písm. a), nebo
b) v rozporu s § 3 odst. 2 písm. b) používá jiné než tepelně ošetřené vaječné obsahy.
(4) Provozovatel potravinářského podniku, který dováží potraviny z třetích zemí, se
dále dopustí přestupku tím, že dováží potraviny v rozporu s § 3 odst. 4 nebo § 4 odst. 7
písm. c).
(4) Provozovatel potravinářského podniku, který dováží potraviny z třetích zemí,
se dále dopustí přestupku tím, že
a) dováží potraviny v rozporu s § 3 odst. 4 nebo § 4 odst. 7 písm. c),
b) dováží potraviny v rozporu s přímo použitelnými předpisy Evropské unie
upravujícími požadavky na dovoz potravin, které se týkají bezpečnosti
potravin, nebo
c) jiným jednáním, než je uvedeno v písmeni a) nebo b), nesplní povinnost podle
přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího požadavky na dovoz
potravin.
(5) Provozovatel potravinářského podniku, který vyváží potraviny, se dále dopustí
přestupku tím, že vyváží potraviny v rozporu s § 3 odst. 5.
§ 17c
(1) Výrobce tabákových výrobků se dopustí přestupku 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 nebo distributorům tabákových výrobků nezbytné zařízení
podle § 13f odst. 4 písm. a), nebo
d) nezajistí externího odborníka podle § 13f odst. 4 písm. b).
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(2) Výrobce, dovozce, maloobchodní prodejce nebo distributor tabákových výrobků
se dopustí přestupku 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
určený k ručnímu balení cigaret s charakteristickou příchutí,
d) v rozporu s § 12 odst. 6 uvede na trh cigarety nebo tabák určený 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 určený 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 nebo 3,

j)

nezajistí označení tabákového výrobku bezpečnostním prvkem podle § 12c odst. 2
nebo 4,

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.,
o) neprovede záznamy podle § 13f odst. 1,
p) nevede záznamy o veškerém nakládání s tabákovými výrobky podle § 13f
odst. 2, nebo
q) neuchovává údaje podle § 13f odst. 7.
(3) Výrobce nebo dovozce tabákových výrobků se dopustí přestupku tím, že
a) nesplní oznamovací povinnost podle § 13 odst. 1 nebo 2,
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b) nepředloží Státní zemědělské a potravinářské inspekci studie podle § 13 odst. 4,
c) neuzavře smlouvu o uchovávání údajů s nezávislou třetí stranou podle § 13f odst. 3
písm. a),
d) nezajistí, aby se zařízení pro uchovávání údajů nacházelo na území členského státu
Evropské unie podle § 13f odst. 3 písm. b), nebo
e) neuvede informace, které jsou obchodním tajemstvím nebo obchodně citlivými
informacemi podle § 13f odst. 3 písm. c).,
f) neposkytne vzorky tabákových výrobků podle § 12c odst. 5, nebo
g) neposkytne na žádost Státní zemědělské a potravinářské inspekce plný přístup
k záznamu ověřovacího postupu podle § 13f odst. 9.
(4) Výrobce, dovozce, maloobchodní prodejce nebo distributor elektronických cigaret
nebo náhradních náplní do nich se dopustí přestupku tím, že
a) nezajistí, aby elektronické cigarety nebo náhradní náplně do nich splňovaly
některý z požadavků podle prováděcího právního předpisu upravujícího
složení, vzhled, jakost a vlastnosti elektronických cigaret nebo náhradních
náplní do nich,
a) b) nezajistí uvedení požadovaných údajů na jednotkovém balení nebo vnějším balení
elektronických cigaret nebo náhradních náplní do nich podle § 12h odst. 2, nebo
b) c) nezajistí, aby jednotková balení elektronických cigaret nebo náhradních náplní do nich
obsahovala leták s požadovanými údaji podle § 12h odst. 3.
(5) Výrobce nebo dovozce distributor elektronických cigaret nebo náhradních náplní
do nich se dopustí přestupku tím, že
a) nesplní oznamovací povinnost podle § 12h odst. 4,
b) nezavede nebo neudržuje systém pro shromažďování informací podle § 12h odst. 6
písm. a),
c) nepřijme nápravné opatření podle § 12h odst. 6 písm. b),
d) nesplní oznamovací povinnost podle § 12h odst. 6 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 přestupku 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., nebo
c) nezajistí, aby bylinné výrobky určené ke kouření splňovaly požadavky podle
prováděcího právního předpisu upravujícího složení, vzhled, jakost a vlastnosti
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elektronických cigaret, náhradních náplní do nich a bylinných výrobků
určených ke kouření.
§ 17d
(1) Výrobce nebo dovozce bylinných výrobků určených ke kouření se dopustí
přestupku tím, že nesplní oznamovací povinnost podle § 12j odst. 3 nebo 4.
(2) Výrobce nebo dovozce cigaret nebo tabáku určeného k ručnímu balení cigaret
obsahujících přísadu uvedenou v prioritním seznamu se dopustí přestupku tím, že
a) nezajistí provedení komplexní studie pro každou přísadu podle § 13a odst. 1,
b) nepředá zprávu o výsledku studie podle § 13a odst. 2, nebo
c) nepředá dodatečné informace podle § 13a odst. 3.
(3) Výrobce, dovozce, maloobchodní prodejce nebo distributor tabákových výrobků
nebo výrobků souvisejících s tabákovými výrobky se dopustí přestupku tím, že
a) nedodrží požadavky stanovené v § 12a odst. 1 písm. a) nebo c),
b) nedodrží požadavky stanovené v § 12a odst. 1 písm. b),
c) uvede na trh tabákové výrobky nebo výrobky související s tabákovými výrobky v
rozporu s § 13b odst. 4,
d) neuvede povinné údaje v českém jazyce podle § 13e odst. 1, nebo
e) neposkytne konečnému spotřebiteli povinné údaje podle § 13e odst. 2.
(4) Maloobchodní prodejce tabákových výrobků nebo výrobků souvisejících s
tabákovými výrobky se dopustí přestupku tím, že
a) nesplní registrační povinnost podle § 13c odst. 2, 3, 4 nebo 5, nebo
b) zahájí uvádění tabákových výrobků, elektronických cigaret nebo náhradních náplní
do nich na trh v rozporu s § 13c odst. 6.
(5) Výrobce, dovozce nebo distributor tabákových výrobků se dopustí přestupku tím,
že
a) neprovede záznamy podle § 13f odst. 1,
b) nevede záznamy o veškerém nakládání s tabákovými výrobky podle § 13f odst. 2,
nebo
c) neuchovává údaje podle § 13f odst. 7.
(5) Nezávislá třetí strana se dopustí přestupku tím, že
a) neumožní plný přístup k zařízení pro uchovávání údajů Evropské komisi, Státní
zemědělské a potravinářské inspekci nebo externímu odborníkovi podle § 13f
odst. 5, nebo
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b) nepředloží Státní zemědělské a potravinářské inspekci nebo Evropské komisi
prohlášení podle § 13g odst. 5.
(6) Třetí strana se dopustí přestupku tím, že neumožní plný přístup k zařízení pro
uchovávání údajů Evropské komisi, Státní zemědělské a potravinářské inspekci nebo
externímu odborníkovi podle § 13f odst. 5.
(6) Výrobce tabákových výrobků, dovozce tabákových výrobků nebo
poskytovatel bezpečnostního prvku se dopustí přestupku tím, že nenahradí nebo
nezmění bezpečnostní prvek na základě rozhodnutí podle § 12c odst. 6.
§ 17f
Za přestupek lze uložit pokutu do
a) 1 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle § 17 odst. 1 písm. g), h), x), § 17 odst. 2 písm.
d), § 17 odst. 4 nebo 5, § 17a odst. 1, § 17a odst. 2 písm. a) nebo b), 17a odst. 3, 4
nebo 5, § 17b odst. 1 písm. d), § 17c odst. 2 písm. n), § 17c odst. 3 písm. a), b) nebo
e), § 17c odst. 5 písm. a), d) nebo e), § 17d odst. 1 nebo 2 nebo § 17e,
b) 3 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle § 17 odst. 1 písm. f), k), l), q), s), u) nebo z), §
17 odst. 3, § 17a odst. 2 písm. c), § 17b odst. 1 písm. a), b) nebo c), § 17c odst. 1
písm. c) nebo d), § 17c odst. 3 písm. c) nebo d), § 17c odst. 5 písm. b) nebo c), § 17d
odst. 3 písm. a), c) nebo d), § 17d odst. 4 písm. b), § 17d odst. 5 nebo 6,
c) 10 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle § 17 odst. 1 písm. a), b), d), e), j), m), n), o),
r), v) nebo w), § 17 odst. 2 písm. c), g), h), i) nebo j), § 17a odst. 6, § 17b odst. 2, 3,
4, 5 nebo 6 písm. a) nebo b), § 17c odst. 1 písm. a) nebo b), § 17c odst. 2 písm. a),
b), c), d), e), f), g), h), i), j), k), l) nebo m), § 17c odst. 4 nebo 6, § 17d odst. 3 písm. b)
nebo e),
d) 50 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle § 17 odst. 1 písm. c), i), p), t) nebo y), § 17
odst. 2 písm. a), b), e) nebo f), § 17b odst. 6 písm. c).
§ 17f
Za přestupek lze uložit pokutu do
a) 1 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle § 17 odst. 1 písm. g), h) nebo w), § 17
odst. 2 písm. d), § 17 odst. 4 písm. a), § 17 odst. 5, § 17a odst. 1, § 17a odst. 2
písm. a) nebo b), 17a odst. 3, 4 nebo 5, § 17b odst. 1 písm. d), § 17c odst. 2
písm. n), § 17c odst. 3 písm. a), b), e), f) nebo g), § 17c odst. 5 písm. a), d) nebo
e), § 17d odst. 1 nebo 2, § 17d odst. 4 písm. a) nebo § 17e,
b) 3 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle § 17 odst. 1 písm. f), k), l), q), s), t) nebo
y), § 17 odst. 3, § 17 odst. 4 písm. c), § 17a odst. 2 písm. c), § 17b odst. 1 písm.
a), b) nebo c), § 17c odst. 1 písm. c) nebo d), § 17c odst. 2 písm. o), p) nebo q),
§ 17c odst. 3 písm. c) nebo d), § 17c odst. 5 písm. b) nebo c), § 17d odst. 3 písm.
a), c) nebo d), § 17d odst. 4 písm. b) nebo § 17d odst. 5,
c) 10 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle § 17 odst. 1 písm. a), b), d), e), j), m), n),
o), r), u) nebo v), § 17 odst. 2 písm. c), g), h), i) nebo j), § 17a odst. 6, § 17b odst.
2, 3, 4 nebo 5, § 17b odst. 6 písm. a) nebo b), § 17c odst. 1 písm. a) nebo b),
§ 17c odst. 2 písm. a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), k), l) nebo m), § 17c odst. 4
nebo 6 nebo § 17d odst. 3 písm. b) nebo e) nebo § 17d odst. 6, nebo
45

d) 50 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle § 17 odst. 1 písm. c), i), p) nebo x), § 17
odst. 2 písm. a), b), e) nebo f), § 17 odst. 4 písm. b) nebo § 17b odst. 6 písm. c).
§ 17i
(1) Přestupky podle tohoto zákona projednávají
a) inspektoráty Státní zemědělské a potravinářské inspekce, jde-li o přestupky podle
§ 17, 17a, § 17b odst. 2 až 6, § 17c odst. 1 až 3, § 17d odst. 2 až 6 a § 17e,
b) krajské veterinární správy, jde-li o přestupky podle § 17 odst. 1, § 17 odst. 2, § 17
odst. 3 písm. b), § 17 odst. 4 a 5, § 17a odst. 2 až 6 a § 17b odst. 1 až 5,
c) krajské hygienické stanice, jde-li o přestupky podle § 17 odst. 1 písm. a) až d), f) až
v), x) a y) u), w) a x), § 17 odst. 2, § 17b odst. 6, § 17c odst. 4 až 6 a § 17d odst. 1, 3
a 4,
d) Ministerstvo obrany, jde-li o přestupky podle § 17, § 17a odst. 1 až 4, § 17a odst. 6 a
§ 17b odst. 2 až 6,
e) Ministerstvo vnitra, jde-li o přestupky podle § 17, § 17a odst. 1 až 4, § 17a odst. 6 a
§ 17b odst. 2 až 6.
(2) Orgán dozoru může od uložení správního trestu upustit také v případě, kdy došlo
k nápravě protiprávního stavu v souladu s uloženým opatřením17) nebo bezprostředně poté,
kdy bylo zjištěno porušení povinnosti a nejednalo se o potravinu škodlivou pro zdraví59) nebo
o klamání spočívající v porušování některých práv duševního vlastnictví.
(7) Pokuty vybírá správní orgán, který je uložil.
§ 18
(1) Ministerstvo stanoví vyhláškou
a) způsob poskytování informací o potravinách a tabákových výrobcích v návaznosti na
jejich členění podle druhu, skupiny nebo podskupiny a způsob označení šarže;
b) druhy potravin a tabákových výrobků s členěním na skupiny a podskupiny;
c) množství a druhy přídatných látek a extrakčních rozpouštědel, podmínky jejich použití
při výrobě potravin a potraviny a skupiny potravin, v nichž se mohou tyto látky
vyskytovat,
d) požadavky na potraviny rostlinného původu a zacházení s nimi, pravidla pro prodej a
dodávání malého množství vlastních produktů z prvovýroby a zacházení s nimi a
malé množství produktů rostlinného původu,
e) druhy potravin podléhající rychle zkáze a které musí být označeny datem
použitelnosti;

17)

§ 5 odst. 1 zákona č. 146/2002 Sb., o Státní zemědělské a potravinářské inspekci a o změně
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
59)
Čl. 14 odst. 2 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002.
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f)

druhy potravin z jiného členského státu Evropské unie nebo ze třetí země, rozsah
informačních povinností příjemců těchto potravin v místě určení a termín a způsob
jejich předávání,

g) pro jednotlivé druhy potravin, včetně zmrazených, pro tabákové výrobky, pro vybrané
složky, ze kterých se potraviny a tabákové výrobky vyrábějí, požadavky na jakost,
technologické požadavky, požadavky na jakost vztahující se k názvu a přípustné
záporné hmotnostní a objemové odchylky balení;
h) pro jednotlivé druhy potravin, včetně zmrazených, pro jednotlivé druhy tabákových
výrobků a složek, ze kterých se potraviny vyrábějí, jež jsou uvedeny ve vyhlášce, též
1. teplotní režimy a relativní vlhkost vzduchu při uchovávání či zmrazování potravin,
2. způsoby uchovávání a manipulace s potravinami a tabákovými výrobky během
jejich uvádění na trh,
3. zvláštní požadavky na přepravu,
4. minimální technologické požadavky;
i)

podmínky pro velkoobjemovou přepravu tuků a olejů a cukrů po moři;

j)

jeden nebo více dalších způsobů vyjadřování nebo uvádění výživových údajů
použitelných při poskytování informací o potravinách spotřebitelům, kromě způsobů
stanovených čl. 30 až 34 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011,

k) pro tabákové výrobky
1. požadavky na vzhled, vlastnosti, obsah, složení a způsob uvádění na trh,
2. maximální úrovně emisí cigaret,
3. požadavky na laboratoře schválené pro měření emisí tabákových výrobků,
4. umístění a vlastnosti jedinečného identifikátoru, rozsah údajů v něm obsažených a způsob
nakládání s údaji, včetně jejich převádění, zpracovávání a uchovávání a přístupu k nim,
5. umístění a vlastnosti bezpečnostního prvku,
6. zakázané prvky a rysy podle § 12b odst. 1,
7. další povinné údaje pro tabákové výrobky určené ke kouření podle § 12d odst. 1 písm. i),
8. informace týkající se odvykání kouření podle § 12d odst. 2 a skupiny kombinovaných
zdravotních varování podle § 12d odst. 3,
9. rozsah, lhůty, způsob informování a způsob nakládání s informacemi podle § 13 odst. 1
a 4,
10. prioritní seznam přísad, rozsah, prvky, lhůty, způsob zpracování, zaměření a způsob
předložení studie podle § 13a odst. 1, rozsah, lhůty a způsob zpracování zprávy
o výsledku studie podle § 13a odst. 2 a rozsah, lhůty a způsob předložení zprávy podle
§ 13e odst. 6,
11. rozsah údajů požadovaných pro registraci podle § 13c odst. 2 až 5 a způsob jejího
provedení,
12. seznam látek povolených k výrobě tabákových výrobků a jejich přípustné množství,
13. seznam zakázaných látek, které nesmí obsahovat tabákové výrobky uváděné na trh,
14. rozsah, lhůty a způsob informování o novém tabákovém výrobku,
15. další požadavky na informace o studiích, výzkumu a na další informace o novém
tabákovém výrobku, které jsou výrobce a dovozce nového tabákového výrobku povinni
oznámit podle § 12g odst. 3,
l)

způsob provádění klasifikace, označení jatečně upravených těl jatečných zvířat, vzor
protokolu o klasifikaci, způsob a rozsah sdělování výsledků klasifikace, způsob a rozsah
odborné přípravy, složení zkoušek a vydávání osvědčení o odborné způsobilosti, dobu
jeho platnosti a způsob prodloužení osvědčení;

m) pro potraviny a tabákové výrobky a pro podmínky jejich výroby a uvádění na trh
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1. požadavky na odběr a přípravu kontrolních vzorků, požadavky na jejich balení,
označování, přepravu a uchování, včetně požadavků na záznam o odběru vzorků,
2. požadavky na odbornou kvalifikaci osob provádějících odběr, přípravu a zkoušení
kontrolních vzorků,
3. požadavky na zkoušení kontrolních vzorků a náležitosti protokolu o zkoušce,
n) náležitosti žádosti a seznam předkládané dokumentace za účelem schválení postupu a
způsobu ozařování potravin;
n) seznam potravin podle § 9b odst. 1 písm. c),
o) způsob poskytování údajů podle § 12g odst. 1, § 12h odst. 3, § 12j odst. 3 a § 13 odst. 1,
2 a 4,
p) výši paušální částky nákladů dodatečné kontroly podle § 16 odst. 11, výši paušální částky
nákladů na ověření souladu se specifikacemi podle § 16 odst. 12, výši paušální částky
nákladů vzniklých v souvislosti se vstupem potravin ze třetích zemí podle § 16 odst. 13 a
výši paušální částky nákladů vzniklých v souvislosti s dovozem potravin ze třetích zemí
podle § 16 odst. 13 a 14,
q) seznam určených míst vstupu a určených míst dovozu podle § 3 odst. 4 písm. b),
r) q) způsob úpravy balených vod,
s) r) rozsah znalosti pro získání osvědčení prokazujícího znalost hub, způsob zkoušek, jakož
i náležitosti žádosti a osvědčení,
t) s) doplňky stravy, požadavky na jejich složení, označování a způsob jejich použití,
u) t) způsob poskytování informací o pokrmech, technologické požadavky na jejich výrobu
nebo přípravu, požadavky na způsob uvádění pokrmů na trh, podmínky uchovávání a
manipulace s pokrmy, smyslové, fyzikální, chemické a mikrobiologické požadavky na
bezpečnost pokrmů a požadavky na označování pokrmů ve fázi jejich výroby, přípravy
nebo uvádění na trh před jejich nabízením spotřebiteli.
(2) Vláda stanoví nařízením systém rychlého varování o vzniku rizika ohrožení zdraví
z potravin, případně surovin, v souladu s přímo použitelným předpisem Evropské unie a
v návaznosti na obdobné systémy v členských zemích Evropské unie; současně stanoví
úkoly příslušných ústředních orgánů státní správy zapojených do systému rychlého varování.
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PLATNÉ ZNĚNÍ NOVELIZOVANÝCH ČÁSTÍ ZÁKONA Č. 146/2002 SB., O STÁTNÍ
ZEMĚDĚLSKÉ A POTRAVINÁŘSKÉ INSPEKCI A O ZMĚNĚ NĚKTERÝCH
SOUVISEJÍCÍCH ZÁKONŮ, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ
ČÁST PRVNÍ
STÁTNÍ ZEMĚDĚLSKÁ A POTRAVINÁŘSKÁ INSPEKCE
§1
(1) Účelem zákona je zřízení Státní zemědělské a potravinářské inspekce (dále jen
„inspekce“), která je správním úřadem podřízeným Ministerstvu zemědělství (dále jen
„ministerstvo“), a stanovit její působnost pro výkon státního dozoru.
(2) Zřizuje se inspekce, kterou tvoří ústřední inspektorát a jemu podřízené
inspektoráty mající územní působnost pro tyto kraje (dále jen „inspektoráty“) a toto sídlo:
a) Středočeský a Hlavní město Prahu se sídlem v Praze,
b) Jihočeský a Vysočina se sídlem v Táboře,
c) Plzeňský a Karlovarský se sídlem v Plzni,
d) Ústecký a Liberecký se sídlem v Ústí nad Labem,
e) Královéhradecký a Pardubický se sídlem v Hradci Králové,
f)

Jihomoravský a Zlínský se sídlem v Brně,

g) Olomoucký a Moravskoslezský se sídlem v Olomouci.
(3) Inspekce je organizační složkou státu1), je účetní jednotkou2).
(4) Sídlem inspekce je Brno.
(5) V čele inspekce je ústřední ředitel, který řídí ústřední inspektorát a ředitele
inspektorátů. Výběr, jmenování a odvolání ústředního ředitele a ředitele inspektorátu se řídí
zákonem o státní službě.
(6) Jako orgán prvního stupně rozhoduje ve správním řízení inspektorát příslušný
podle své územní působnosti, o odvolání proti rozhodnutí inspektorátu rozhoduje ústřední
inspektorát.
(7) V řízení o přestupku zjištěném při kontrole, při níž inspektor postupoval podle § 4
odst. 2, nebo spočívajícím v nesplnění povinnosti uložené opatřením, které bylo vydáno
postupem podle § 5 odst. 3, rozhoduje jako orgán prvního stupně inspektorát, jehož
inspektor postupoval podle § 4 odst. 2 nebo uložil nesplněnou povinnost.

1)

Zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění
pozdějších předpisů.
2)
Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
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§ 1a
Při uvádění na trh nebo do oběhu potravin, zemědělských výrobků nebo
tabákových výrobků prostřednictvím prodeje na dálku je dána územní působnost
inspektorátu, v jehož územní působnosti podle § 1 odst. 2 písm. a) až g) má
provozovatel sídlo; není-li sídlo provozovatele známo nebo je mimo území České
republiky, je dána územní působnost inspektorátu, jehož inspektor ve věci učinil úkon
předcházející kontrole nebo kontrolní úkon podle kontrolního řádu jako první.
§2
Pro účely tohoto zákona se rozumí
a) kontrolou zjišťování prováděné inspektorem, zda jsou plněny požadavky stanovené
zvláštními právními předpisy3), vyhlášenými mezinárodními smlouvami, kterými je Česká
republika vázána7), (dále jen „mezinárodní smlouvy“) nebo přímo použitelnými předpisy
Evropské unie3a),
b) a) zemědělským výrobkem produkt zemědělské prvovýroby, s výjimkou živočišných
produktů4), který je určen ke konzumaci člověkem nebo u něhož lze důvodně
předpokládat, že ho člověk bude konzumovat,
3)

Například zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 321/2004 Sb., o
vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o vinohradnictví a
vinařství), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění
pozdějších předpisů, zákon č. 97/1996 Sb., o ochraně chmele, ve znění pozdějších předpisů, zákon č.
61/1997 Sb., o lihu a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání
(živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních,
ve znění pozdějších předpisů, (zákon o lihu), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 307/2000 Sb., o
zemědělských skladních listech a zemědělských veřejných skladech a o změně některých
souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 444/2005 Sb., zákon č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti
výrobků a o změně některých zákonů (zákon o obecné bezpečnosti výrobků), ve znění pozdějších
předpisů, zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o
provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 477/2001
Sb., o obalech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
7)
Například Dohoda o mezinárodních přepravách zkazitelných potravin a o specializovaných
prostředcích určených pro tyto přepravy (ATP), uveřejněná pod č. 61/1983 Sb., ve znění změn
uveřejněných pod č. 54/1998 Sb. a č. 92/2000 Sb. m. s.
3a)
Například 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. 852/2004 ze dne 29. dubna 2004 o hygieně potravin, v platném znění,
nařízení Komise (ES) č. 2073/2005 ze dne 15. listopadu 2005 o mikrobiologických kritériích pro
potraviny, v platném znění, nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 ze dne 21.
listopadu 2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin, nařízení Evropského parlamentu
a Rady (EU) č. 1169/2011 ze dne 25. října 2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům,
o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 a (ES) č. 1925/2006 a o zrušení
směrnice Komise 87/250/EHS, směrnice Rady 90/496/EHS, směrnice Komise 1999/10/ES, směrnice
Evropského parlamentu a Rady 2000/13/ES, směrnic Komise 2002/67/ES a 2008/5/ES a nařízení
Komise (ES) č. 608/2004, nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004 ze dne 27. října
2004 o materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami a o zrušení směrnic 80/590/EHS a
89/109/EHS, v platném znění, nařízení Komise (EU) č. 10/2011 ze dne 14. ledna 2011 o materiálech
a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami, nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES)
č. 853/2004, kterým se stanoví zvláštní hygienická pravidla pro potraviny živočišného původu.
4)
§ 3 odst. 1 písm. l) zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících
zákonů (veterinární zákon).
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c) b) posudkem na místě písemné vyhodnocení výsledků kontroly v místě provedené
kontroly,
d) c) monitorováním soustavné nebo výběrově účelové sledování zejména toxikologicky
významných látek v zemědělských výrobcích, potravinách a tabákových výrobcích.
§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 smlouvami vyhlášenými
mezinárodními smlouvami, kterými je Česká republika vázána, (dále jen
„mezinárodní smlouva“)7) 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 bezpečné9),
f)

zda nedochází k porušování práva osob, jimž svědčí ochrana zapsaného označení
původu nebo zeměpisného označení zemědělských výrobků, potravin nebo
tabákových výrobků10), 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,

6)

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů.
Čl. 3 bod 8 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002.
8)
Například § 5 zákona č. 634/1992 Sb., čl. 16 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES)
č. 178/2002, čl. 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011.
9)
Zákon č. 102/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002.
10)
Zákon č. 452/2001 Sb., o ochraně označení původu a zeměpisných označení a o změně zákona
o ochraně spotřebitele.
10a)
Například nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012, nařízení Komise (ES)
č. 607/2009 ze dne 14. července 2009, kterým se stanoví některá prováděcí pravidla k nařízení Rady
(ES) č. 479/2008, pokud jde o chráněná označení původu a zeměpisná označení, tradiční výrazy,
označování a obchodní úpravu některých vinařských produktů, v platném znění, nařízení Evropského
parlamentu a Rady (ES) č. 110/2008 ze dne 15. ledna 2008 o definici, popisu, obchodní úpravě,
označování a ochraně zeměpisných označení lihovin a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 1576/89,
v platném znění.
29)
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b) opatřeními podle § 5 odst. 1 ukládá povinnosti a stanovuje lhůty k jejich splnění, a to i
v průběhu kontroly,
b) přijímá opatření podle čl. 137 odst. 2 a 3 nebo čl. 138 odst. 2 nebo 5 nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/62546), popřípadě dalšími opatřeními
podle § 4c odst. 1 nebo 2 nebo § 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
předpisů,3)
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 povinností při značení lihu a nakládání s lihem podle zákona
upravujícího povinné značení lihu, pokud porušení těchto povinností zjistí pří výkonu
své jiné působnosti,
h) kontroluje dodržování povinností při označování lihovin podle zákona upravujícího
potraviny,
i)

kontroluje dodržování povinností stanovených pro sledovatelnost potravin podle
přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího obecné zásady a požadavky
potravinového práva,

j)

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,

k) kontroluje dodržování povinností stanovených pro reklamu na potraviny v rozsahu
stanoveném zákonem upravujícím regulaci reklamy,

12)

Vyhláška č. 157/2003 Sb., kterou se stanoví požadavky pro čerstvé ovoce a čerstvou zeleninu,
zpracované ovoce a zpracovanou zeleninu, suché skořápkové plody, houby, brambory a výrobky
z nich, jakož i další způsoby jejich označování, ve znění pozdějších předpisů.
46)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 ze dne 15. března 2017 o úředních
kontrolách a jiných úředních činnostech prováděných s cílem zajistit uplatňování
potravinového a krmivového práva a pravidel týkajících 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).
12a)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004.
41)
Nařízení Komise (ES) č. 2073/2005, v platném znění.
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l)

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),

m) 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,
n) 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.
(3) Inspekce při plnění úkolů podle tohoto zákona a podle zvláštních zákonů3)
a) ukládá pokuty podle tohoto zákona a podle zvláštních zákonů,3)
b) provádí rozbory vzorků nebo zajišťuje provedení rozborů vzorků a přípravu vzorků30)
pro doplňující odborný posudek vypracování druhého odborného stanoviska, a to
v případě
1. zemědělských výrobků nebo potravin podléhajících kontrole v laboratořích
pověřených podle přímo použitelného předpisu Evropské unie o úředních
kontrolách31) určených podle čl. 37 nařízení Evropského parlamentu a Rady
2017/625, které splňují podmínky pro provoz laboratoří stanovené v přímo
použitelném předpisu Evropské unie o úředních kontrolách32) v nařízení Evropského
parlamentu a Rady 2017/625,
2. tabákových výrobků podléhajících kontrole v laboratořích, které splňují podmínky pro
provoz laboratoří stanovené technickou normou upravující všeobecné požadavky na
způsobilost zkušebních a kalibračních laboratoří33), nebo
3. vzorků odebraných z míst nebo zařízení používaných při výrobě a uvádění na trh
potravin podléhajících kontrole v laboratořích pověřených podle přímo použitelného
předpisu Evropské unie o úředních kontrolách31) určených podle čl. 37 nařízení
Evropského parlamentu a Rady 2017/625, které splňují podmínky pro provoz
laboratoří stanovené v přímo použitelném předpisu Evropské unie o úředních
42)

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.
30)
Například nařízení Komise (ES) č. 333/2007 ze dne 28. března 2007, kterým se stanoví metody
odběru vzorků a metody analýzy pro úřední kontrolu obsahu olova, kadmia, rtuti, anorganického cínu,
3-MCPD a benzo[ a ]pyrenu v potravinách, v platném znění, a nařízení Komise (ES) č. 401/2006 ze
dne 23. února 2006, kterým se stanoví metody odběru vzorků a metody analýzy pro úřední kontrolu
množství mykotoxinů v potravinách, v platném znění.
31)
Čl. 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004.
32)
Čl. 11 a 12 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004.
33)
ČSN EN ISO/IEC 17025 Posuzování shody - Všeobecné požadavky na způsobilost zkušebních a
kalibračních laboratoří.
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kontrolách32) v nařízení Evropského parlamentu a Rady 2017/625; v případě
vzorků pro mikrobiologické zkoušení odebraných z míst nebo zařízení nelze odebrat
vzorky pro doplňující odborný posudek vypracování druhého odborného
stanoviska, nebo
4. vzorků odebraných obalů a obalových materiálů určených pro styk
s potravinami a obalů a obalových materiálů určených pro styk s potravinami,
které již jsou ve styku s potravinami, v laboratořích určených podle čl. 37
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625, které splňují podmínky
pro provoz laboratoří stanovené v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
2017/625,
c) vydává osvědčení na žádost výrobci o tom, že jím vyrobený zemědělský výrobek,
potravina28), ke kontrole jejíž výroby je inspekce příslušná, nebo tabákový výrobek
splňuje požadavky stanovené zvláštními právními předpisy3) nebo přímo použitelnými
předpisy Evropské unie3a), anebo na žádost kontrolované osoby o tom, že její činnost,
k jejíž kontrole je inspekce příslušná, splňuje požadavky stanovené zvláštními
právními předpisy3) nebo přímo použitelnými předpisy Evropské unie3a); vydání
osvědčení podléhá správnímu poplatku a inspekce při vydání osvědčení vychází
1. ze svých dosavadních kontrolních zjištění,
2. z kontroly, kterou provede u žadatele o osvědčení,
3. z výsledků rozborů provedených v laboratoři, která splňuje podmínky pro provoz
laboratoří stanovené technickou normou upravující všeobecné požadavky na
způsobilost zkušebních a kalibračních laboratoří33), jejichž provedení inspekce na
základě žádosti o osvědčení uložila žadateli o osvědčení; inspekce může žadateli
o osvědčení určit druhy rozborů vhodné k ověření skutečností, jichž se má osvědčení
týkat, nebo
4. z výsledků rozborů provedených v laboratoři, která splňuje podmínky pro provoz
laboratoří stanovené technickou normou upravující všeobecné požadavky na
způsobilost zkušebních a kalibračních laboratoří33), které inspekci s žádostí předložil
žadatel o osvědčení,
d) na žádost vydává osvědčení pro fyzickou nebo právnickou osobu pro zápis označení
původu, zeměpisných označení a zaručených tradičních specialit do rejstříku10),10a),
pro změnu specifikace nebo zrušení zápisu označení původu, zeměpisných označení
a zaručených tradičních specialit; vydání osvědčení podléhá správnímu poplatku,
e) na žádost vydává osvědčení pro fyzickou nebo právnickou osobu o tom, že čerstvé
ovoce, čerstvá zelenina nebo konzumní brambory splňují požadavky stanovené
zvláštními právními předpisy3) nebo přímo použitelnými předpisy Evropské unie3a);
vydání osvědčení podléhá správnímu poplatku,
f)

vydává pro místně příslušný celní orgán úřad závazné stanovisko podle § 7,

g) vede evidenci provozovatelů potravinářských podniků34),
h) spolupracuje s příslušnými správními úřady, orgány územní samosprávy,
zahraničními institucemi a s příslušnými orgány Evropské unie, jejichž spolupráce je
nezbytná pro výkon kontroly nebo vyplývá z mezinárodních smluv a informuje je
neprodleně o závažných skutečnostech, které narušují nebo jsou způsobilé narušit
ochranu spotřebitele,
i)
28)
34)

poskytuje informace o výsledcích své činnosti důležitých pro ochranu spotřebitele,

Čl. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002.
Čl. 3 bod 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002.
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j)

provádí monitorování,

k) ověřuje pro účely prováděných kontrol metody zkoušení podle dostupných vědeckých
poznatků,
l)

zajišťuje odborné vzdělávání svých zaměstnanců,

m) v případě, že vydání osvědčení vyžaduje laboratorní rozbor a tento rozbor provede
laboratoř inspekce, rozhodne inspekce o tom, že žadatel uhradí náklady tohoto
rozboru ve výši podle sazebníku náhrad za rozbory prováděné laboratořemi inspekce
pro účely kontroly; v případě, že vydání osvědčení vyžaduje laboratorní rozbor a
provedení tohoto rozboru zajistí inspekce, rozhodne inspekce o tom, že žadatel
uhradí náklady tohoto rozboru; v případě, že vydání osvědčení vyžaduje provedení
kontroly podle písmene c) bodu 2, rozhodne inspekce o tom, že žadatel uhradí
náklady kontroly stanovené podle prováděcího právního předpisu, který stanoví výši
paušální částky nákladů vzniklých v souvislosti s kontrolou; náhrada nákladů rozborů
a kontroly je příjmem státního rozpočtu a vybírá ji inspektorát, který ji uložil,
n) ověřuje způsobilost laboratoří pověřených prováděním rozborů pro své potřeby,
n) určuje úřední laboratoře podle čl. 37 nařízení Evropského parlamentu a Rady
(EU) 2017/625 a zrušuje jejich určení podle čl. 39 odst. 2 nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) 2017/625, ověřuje způsobilost laboratoří pověřených
prováděním rozborů pro své potřeby, organizuje audity úředních laboratoří
podle čl. 39 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 a
navrhuje ministerstvu národní referenční laboratoře,
o) provádí bezúplatně ve svých laboratořích rozbory na žádost organizačních složek
státu,
p) schvaluje po projednání s dotčenými správními úřady postup a způsob ozařování
potravin ionizujícím zářením podle zvláštního právního předpisu,3) předpisu3) (dále
jen „rozhodnutí o schválení ozařovny“),
q) informuje Komisi Evropské unie o schválení ozařovny, předává související
dokumentaci a informuje Komisi Evropské unie o případném pozastavení nebo
odebrání zrušení rozhodnutí o schválení ozařovny,
r) informuje nejméně jednou ročně Komisi Evropské unie o výsledcích kontrol
prováděných u provozovatele ozařovny a ozářených potravinách uváděných na trh,
ve vztahu k použitým dávkám záření, dodržení stanovených limitů v potravině podle
jednotlivých druhů a ozářeném množství,
s) prověřuje, zda úprava balené pramenité vody pomocí vzduchu obohaceného ozonem
odpovídá požadavkům zvláštního právního předpisu14a),
t)

provádí kontrolu při vstupu a dovozu potravin ze třetích zemí14b), přičemž je
oprávněna využívat postupy a opatření uvedené v hlavě II kapitole V oddílu III
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625,

14a)

Vyhláška č. 275/2004 Sb., o požadavcích na jakost a zdravotní nezávadnost balených vod a
o způsobu jejich úpravy, ve znění vyhlášky č. 404/2006 Sb.
14b)
Čl. 15 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004.
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u) je oprávněna vyžadovat od orgánů celní správy informace nezbytné pro výkon své
kontrolní činnosti,
v) ověřuje odrůdu, původ, cukernatost a hmotnost vinných hroznů určených pro výrobu
jakostního vína s přívlastkem a vydává o tom doklad,
w) provádí zatřiďování vín podle zvláštního právního předpisu14d),
x) rozhoduje o způsobu zpracování vinných hroznů sklizených na vinici vysazené
v rozporu s přímo použitelnými předpisy Evropské unie14e) nebo zvláštním právním
předpisem14d), nebo produktů vyrobených z těchto vinných hroznů,
y) informuje bezodkladně správce spotřební daně a obecní živnostenský úřad, zjistí-li,
že
1. byla porušena povinnost při značení tabákových výrobků, nebo
2. byla porušena povinnost při značení lihu nebo nakládání s lihem,
z) vydává doklady podle přímo použitelných předpisů Evropské unie,14f)
aa) provádí certifikaci vína podle přímo použitelného předpisu Evropské unie14g),
bb) zajišťuje odpovídající a pravidelnou odbornou přípravu osob provádějících kontrolu
shody podle přímo použitelných předpisů Evropské unie o kontrolách dodržování
obchodních norem14h),
cc) provádí ověření souladu se specifikacemi podle přímo použitelných předpisů
Evropské unie upravujících ochranu zeměpisných označení, označení původu a
zaručené tradiční speciality10a) a podle zvláštních právních předpisů14d),35) rozhoduje
o náhradě nákladů na toto ověření,
dd) v případě přeshraniční spolupráce provádí dozor a postupuje přitom podle
příslušného předpisu Evropské unie14i) v rozsahu věcné působnosti zvláštních
právních předpisů, kterými je promítnuta směrnice uvedená v bodě 16 přílohy
k tomuto předpisu,
ee) neposkytuje informace o osobách podílejících se na provedení rozboru podle
písmene b) s výjimkou osoby potvrzující protokol o zkoušce.

14d)

Zákon č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů
(zákon o vinohradnictví a vinařství).
14e)
Čl. 85a až 85x nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná
organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty, v platném
znění. Čl. 60 až 66 nařízení Komise (ES) č. 555/2008 ze dne 27. června 2008, kterým se stanoví
prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 479/2008 o společné organizaci trhu s vínem, pokud jde o
programy podpory, obchod se třetími zeměmi, produkční potenciál a kontroly v odvětví vína, v platném
znění.
14f)
Nařízení Komise (ES) č. 555/2008.
14g)
Čl. 63 nařízení Komise (ES) č. 607/2009.
14h)
Například nařízení Komise (EU) č. 543/2011 ze dne 7. června 2011, kterým se stanoví prováděcí
pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 pro odvětví ovoce a zeleniny a odvětví výrobků z ovoce a
zeleniny, v platném znění.
35)
Zákon č. 110/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
14i)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004 o spolupráci mezi vnitrostátními
orgány příslušnými pro vymáhání dodržování zákonů na ochranu spotřebitele (nařízení o spolupráci v
oblasti ochrany spotřebitele).
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(4) Inspekce při plnění úkolů podle tohoto zákona a podle zvláštních zákonů3)
dále
a) neposkytuje informace, jejichž zveřejnění by narušilo účel kontrol,
b) provádí jiné úřední činnosti podle čl. 2 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu
a Rady (EU) 2017/625,
c) je oprávněna zveřejnit informace o ratingu jednotlivých provozovatelů
v souladu s požadavky podle čl. 11 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a
Rady (EU) 2017/625; pravidla ratingu zveřejní na svých internetových
stránkách,
d) rozhoduje o nahrazení nebo změně bezpečnostního prvku podle zákona
o potravinách a tabákových výrobcích47) a
e) rozhoduje o deaktivaci identifikačního kódu podle zákona o potravinách a
tabákových výrobcích48).
(4) (5) 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 smlouvami.7) Náhrada se kontrolované osobě
poskytne nejdéle do 30 dnů ode dne, kdy o ni požádala.
(5) (6) 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) (7) 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) (8) Inspekce provádí dodatečnou kontrolu podle přímo použitelného předpisu
Evropské unie o úředních kontrolách14j) čl. 79 odst. 2 písm. c) nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) 2017/625. Zvláštní právní předpis stanoví výši paušální částky
nákladů dodatečné kontroly. O náhradě nákladů za dodatečnou kontrolu rozhodne inspekce.

47)

§ 12c odst. 6 zákona č. 110/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
§ 13g odst. 6 zákona č. 110/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
14j)
Čl. 28 nařízení (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.
48)
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(8) (9) 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) čl. 79 odst. 2 písm. a) nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) 2017/625. O náhradě těchto nákladů rozhodne inspekce.
(9) (10) 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 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) (11) Inspekce dále provádí kontrolní a dozorové činnosti podle zákona o Státním
zemědělském intervenčním fondu14n).
(11) (12) 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) (13) 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.

14l)

Čl. 22 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004.
Například rozhodnutí Komise 2006/504/ES/, rozhodnutí Komise 2005/402/ES ze dne 23. května
2005 o mimořádných opatřeních týkajících se chilli papriček, výrobků z chilli papriček, kurkumy a
palmového oleje, rozhodnutí Komise 2006/601/ES ze dne 5. září 2006 o mimořádných opatřeních
týkajících se nepovoleného geneticky modifikovaného organismu LL RICE 601 v produktech z rýže.
Například nařízení Komise (ES) č. 669/2009 ze dne 24. července 2009, kterým se provádí
nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004, pokud jde o zesílené úřední kontroly
dovozu některých krmiv a potravin jiného než živočišného původu, a kterým se mění
rozhodnutí 2006/504/ES, v platném znění, prováděcí nařízení Komise (EU) č. 884/2014 ze dne
13. srpna 2014, kterým se stanoví zvláštní podmínky dovozu některých krmiv a potravin
z některých třetích zemí v důsledku rizika kontaminace aflatoxiny a kterým se zrušuje nařízení
(ES) č. 1152/2009, v platném znění, prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/186 ze dne 2. února
2017, kterým se stanoví zvláštní podmínky použitelné pro vstup zásilek z některých třetích
zemí do Unie v důsledku mikrobiologické kontaminace a kterým se mění nařízení (ES)
č. 669/2009, prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/175 ze dne 5. února 2015, kterým se ukládají
zvláštní podmínky použitelné na dovoz guarové gumy pocházející nebo zasílané z Indie
vzhledem k rizikům kontaminace pentachlorfenolem a dioxiny, prováděcí nařízení Komise (EU)
2018/1660 ze dne 7. listopadu 2018, kterým se ukládají zvláštní podmínky pro dovoz některých
potravin jiného než živočišného původu z některých třetích zemí z důvodu rizika kontaminace
rezidui pesticidů, kterým se mění nařízení (ES) č. 669/2009 a zrušuje prováděcí nařízení (EU)
č. 885/2014.
14n)
§ 12a zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých
dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění pozdějších předpisů.
14o)
§ 4c zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 291/2009 Sb.
14p)
Čl. 48 nařízení Komise (ES) č. 796/2004 ze dne 21. dubna 2004, kterým se stanoví prováděcí
pravidla k podmíněnosti, odlišení a integrovanému administrativnímu a kontrolnímu systému
uvedených v nařízení Rady (ES) č. 1782/2003, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy
přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro
zemědělce, v platném znění.
14m)
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§ 3a
Bylo-li potřebné pro účely kontroly nebo správního řízení, ve kterých bylo
zjištěno porušení právního předpisu, provést úřední překlad shromážděných
podkladů, které inspekce obdržela od orgánu dozoru z jiného členského státu,
rozhodne inspekce o tom, že kontrolovaná osoba uhradí náklady úředního překladu.
Náhrada nákladů úředního překladu je příjmem státního rozpočtu a vybírá ji
inspektorát, který ji uložil.
§4
(1) Zaměstnanci inspekce pověření plněním jejích kontrolních úkolů (dále jen
„inspektoři“) jsou při výkonu kontrolní činnosti též oprávněni
a) pečetit prostory přímo související s výkonem a předmětem kontroly na dobu a
v rozsahu nezbytném k provedení kontroly,
b) požadovat od kontrolovaných osob odstranění zjištěných
neprodlené provedení nezbytných opatření k jejich odstranění,

nedostatků

nebo

c) 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 spotřebitele8),
d) vydávat posudky na místě,
e) vydávat osvědčení podle § 3 odst. 3 písm. e),
f)

požadovat od pracovníků přicházejících do přímého styku s potravinami předložení
zdravotních průkazů,

g) vyzvat majitele práva duševního vlastnictví k předložení dokumentace potřebné
k posouzení, zda nedošlo k porušení zákazu klamání spotřebitele. a
h) využívat zastírání skutečné totožnosti, je-li to nezbytné k provedení kontrolních
úkonů.
(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.
(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.
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(6) Inspektor je pro účely zahájení kontroly oprávněn požadovat informace, jež jsou
nezbytné ke zjištění totožnosti fyzické nebo právnické osoby, která nabízí nebo prodává
zboží či služby nebo provozuje reklamu na potraviny prostřednictvím internetových stránek
nebo jiného elektronického prostředku u níž lze mít za to, že je kontrolovanou nebo
povinnou osobou podle kontrolního řádu. Oprávnění podle věty první má inspektor vůči
osobě, která s požadovanými informacemi nakládá. Osoba podle věty druhé poskytne
inspektorovi informace bez zbytečného odkladu.
§ 4a
(1) Pokud inspektor zahajuje kontrolu s kontrolovanou osobou postupem podle
§ 4 odst. 4 tohoto zákona nebo podle § 5 odst. 2 písm. a) nebo c) kontrolního řádu, má
se za to, že je kontrolní úkon učiněn vůči kontrolované osobě a kontrola na místě je
vedena za přítomnosti kontrolované osoby, pokud pověření ke kontrole předloží
členovi jejího statutárního orgánu, fyzické osobě podnikající, zaměstnanci
kontrolované osoby nebo jiné fyzické osobě, která vykonává nebo zabezpečuje
činnosti kontrolované osoby související s předmětem kontroly.
(2) Pokud inspektor doručuje protokol o kontrole na místě, předá stejnopis jeho
písemného vyhotovení kontrolované osobě, a to členovi jejího statutárního orgánu,
fyzické osobě podnikající, zaměstnanci kontrolované osoby nebo jiné fyzické osobě,
která vykonává nebo zabezpečuje činnosti kontrolované osoby související
s předmětem kontroly.
§ 4b
(1) Osoba, které je uloženo opatření, je povinna je splnit. Povinnost uložená
opatřením trvá i po lhůtě v něm stanovené do splnění uložené povinnosti nebo do
vydání souhlasu podle § 5a odst. 1 nebo 2.
(2) Je zakázáno porušit pečeť umístěnou v průběhu kontroly na základě § 4
odst. 1 písm. a).
(3) Provozovatel, který provozuje poštovní službu nebo jinou doručovací
službu, je povinen předat inspektorovi zásilku, kterou inspektor objednal s využitím
zastírání skutečné totožnosti podle § 4 odst. 1 písm. h). Inspektor je povinen se
tomuto provozovateli prokázat průkazem inspekce a listinou, která dokládá zastření
jeho skutečné totožnosti.
§ 4c
(1) Inspektor vydá opatření, kterým poskytovateli služby informační
společnosti49) uloží povinnost zřetelně zobrazovat varování pro spotřebitele při
přístupu k on-line rozhraní, pokud je obsah internetových stránek v rozporu
s požadavky právních předpisů, k jejichž kontrole je inspekce příslušná. Toto opatření
se vydává jako první úkon v řízení.
(2) Dochází-li prostřednictvím internetových stránek k uvádění nebezpečné
potraviny na trh, nebo pokud obsah internetových stránek závažným způsobem
porušuje požadavky stanovené právními předpisy, k jejichž kontrole je inspekce
příslušná, a není-li možné nebo účelné dosáhnout odstranění protiprávního stavu
49)

§ 2 písm. d) zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně
některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti).
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prostřednictvím kontrolované osoby, inspektor vydá opatření, kterým poskytovateli
služby informační společnosti uloží povinnost pozastavit fungování internetových
stránek nebo jejich části. Souhlas s obnovením fungování internetové stránky nebo
její části vydává inspektor postupem podle § 5a odst. 1.
(3) Pro podání odvolání proti opatření podle odstavců 1 a 2 a pro jeho vyřízení
platí § 5 odst. 4 a 5 obdobně. Ustanovení § 5 odst. 8 a § 5a odst. 4 se použijí obdobně.
(4) Opatření podle odstavců 1 a 2 lze uložit i opatřením obecné povahy
postupem podle § 5 odst. 6. Ustanovení § 5 odst. 7 a 8 a § 5a odst. 5 se použijí
obdobně.
§5
(1) Inspektor vydá opatření, kterým kontrolované osobě
a) zakáže
1. výrobu zemědělských výrobků nebo potravin nebo jejich uvádění na trh29), anebo
výrobu tabákových výrobků, jejich distribuci nebo jejich uvádění na trh, jestliže tyto
zemědělské výrobky, potraviny nebo tabákové výrobky nesplňují požadavky
stanovené zvláštním právním předpisem3), přímo použitelným předpisem Evropské
unie3a) nebo mezinárodními smlouvami7),
2. používání obalů, přístrojů a zařízení, které neodpovídají požadavkům stanoveným
zvláštním právním předpisem3),6),9),17), nebo přímo použitelným předpisem Evropské
unie3a), nebo ke kterým není přiloženo písemné prohlášení podle zvláštního právního
předpisu17) nebo přímo použitelného předpisu Evropské unie3a),
3. užívání prostor pro výrobu zemědělských výrobků nebo potravin nebo pro jejich
uvádění na trh29) anebo pro výrobu tabákových výrobků, pro jejich distribuci nebo pro
jejich uvádění na trh, pokud nesplňují podmínky, které umožňují uchovat jejich
bezpečnost6), 18), 36),
4. užívání prostor pro výrobu zemědělských výrobků nebo potravin nebo pro jejich
uvádění na trh anebo pro výrobu tabákových výrobků, pro jejich distribuci nebo pro
jejich uvádění na trh, pokud kontrolovaná osoba neumožní inspektorovi vstupovat na
pozemky, do staveb nebo do jiných prostor v souladu s jeho oprávněním podle
kontrolního řádu,
5. používání obalů nebo etiket, jestliže informace na nich uvedené jsou v rozporu
s požadavky stanovenými zvláštním právním předpisem3) nebo přímo použitelným
předpisem Evropské unie3a), nebo
6. vstup do prostor potravinářského podniku, kde se manipuluje s potravinami,
osobám, které přicházejí do přímého styku s potravinami a v rozporu se
zákonem o ochraně veřejného zdraví nemají zdravotní průkaz, a to v rámci
podniku, pro který vykonávají práci,
b) nařídí na náklad kontrolované osoby, pokud není zvláštním právním předpisem
stanoveno jinak, zničení
1. nebezpečných36) zemědělských výrobků, potravin nebo tabákových výrobků,

29)

Čl. 3 bod 8 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002.
§ 11 a 19 vyhlášky č. 38/2001 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky určené pro styk
s potravinami a pokrmy, ve znění pozdějších předpisů.
18)
Zákon č. 166/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
36)
Čl. 14 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002.
Zákon č. 102/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
17)
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2. výrobků z révy vinné, které nelze uvést na trh podle přímo použitelného předpisu
Evropské unie o společné organizaci trhů se zemědělskými produkty37),
c) uloží odstranění zjištěných nedostatků,
d) zajistí
1. na trh uváděné zemědělské výrobky nebo potraviny anebo distribuované nebo na trh
uváděné tabákové výrobky, označené nebo nabízené klamavým způsobem8) nebo
nesplňující požadavky stanovené zvláštním právním předpisem3) nebo přímo
použitelným předpisem Evropské unie3a),
2. zemědělské výrobky, potraviny, tabákové výrobky nebo další věci, pokud tak stanoví
zvláštní právní předpis43),
e) pozastaví uvádění zemědělských výrobků nebo potravin na trh anebo distribuci nebo
uvádění tabákových výrobků na trh při podezření, že nejsou bezpečné36),
e) pozastaví
1. uvádění zemědělských výrobků nebo potravin na trh anebo distribuci nebo
uvádění tabákových výrobků na trh při podezření, že nejsou bezpečné36), nebo
2. vstup do prostor potravinářského podniku, kde se manipuluje s potravinami,
nebo manipulaci s potravinami osobám, které přicházejí do přímého styku
s potravinami, při podezření, že došlo k nedodržení požadavku na osobní
hygienu osob manipulujících s potravinami podle přílohy II kapitoly VIII přímo
použitelného předpisu Evropské unie o hygieně potravin, a to v rámci podniku,
pro který vykonávají práci,
f)

stanoví způsob zpracování vinných hroznů sklizených na vinici vysazené v rozporu
s přímo použitelnými předpisy Evropské unie14e) nebo zvláštním právním
předpisem14d) nebo produktů vyrobených z těchto vinných hroznů,

g) uloží povinnost provádět na náklady kontrolované osoby rozbory v laboratoři, která
splňuje podmínky pro provoz laboratoří stanovené technickou normou upravující
všeobecné požadavky na způsobilost zkušebních a kalibračních laboratoří33) a za
využití metod odběru vzorku a analýzy ve smyslu přímo použitelného předpisu
Evropské unie o úředních kontrolách38) nebo zvláštního právního předpisu35), a to
1. při zjištění nebezpečných36) zemědělských výrobků, potravin nebo tabákových
výrobků, nevyhovujících stěrů z míst, zařízení a předmětů anebo obalů a
obalových materiálů přicházejících do styku s potravinami, nebo při podezření,
že se jedná o nebezpečné zemědělské výrobky, potraviny nebo tabákové výrobky,
tabákové výrobky nebo obaly a obalové materiály přicházející do styku
s potravinami,
2. při zjištění, že zemědělské výrobky, potraviny nebo tabákové výrobky neodpovídají
požadavkům na jakost stanoveným zvláštním právním předpisem19) nebo přímo
použitelným předpisem Evropské unie14h) anebo jakosti deklarované výrobcem, nebo
37)

Čl. 80 odst. 2 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.
43)
Například § 115 odst. 3 zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších
předpisů, § 58 odst. 3 zákona č. 307/2013 Sb., o povinném značení lihu, ve znění pozdějších
předpisů.
38)
Čl. 11 odst. 1 až 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 Čl. 34 nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625.
19)
Například vyhláška č. 333/1997 Sb., kterou se provádí § 18 písm. a), b), g) a h) zákona č. 110/1997
Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro
mlýnské obilné výrobky, těstoviny, pekařské výrobky a cukrářské výrobky a těsta, ve znění pozdějších
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3. při zjištění, že informace poskytnuté o zemědělských výrobcích, potravinách nebo
tabákových výrobcích uvádějí spotřebitele v omyl8),
h) v případě zjištění protiprávního jednání14q), kterého se kontrolovaná osoba dopustila
na území Evropské unie nebo v jiném státě tvořícím Evropský hospodářský prostor a
které poškozuje nebo může poškodit společný zájem spotřebitelů14r), takové jednání
zakáže,
i)

uloží povinnost podle přímo použitelného předpisu Evropské unie o úředních
kontrolách39), jestliže zemědělské výrobky nebo potraviny nesplňují požadavky
stanovené zvláštními právními předpisy3) nebo přímo použitelnými předpisy Evropské
unie3a),

i) při zjištění nesouladu uloží povinnost k zajištění souladu s požadavky
stanovenými zvláštním právním předpisem3), přímo použitelným předpisem
Evropské unie3a) nebo mezinárodními smlouvami7),
j)

uloží povinnost podle § 7c zákona upravujícího regulaci reklamy,

k) uloží povinnost podle § 23a zákona upravujícího ochranu spotřebitele zákona
upravujícího ochranu spotřebitele50). , nebo
l)

nařídí
1. stažení zemědělských výrobků nebo potravin z trhu anebo tabákových
výrobků z distribuce nebo trhu, jestliže tyto zemědělské výrobky, potraviny
nebo tabákové výrobky nesplňují požadavky stanovené zvláštním právním
předpisem3), přímo použitelným předpisem Evropské unie3a) nebo
mezinárodními smlouvami7), nebo
2. převzetí zpět od spotřebitelů zemědělských výrobků, potravin nebo
tabákových výrobků, jestliže tyto zemědělské výrobky, potraviny nebo
tabákové výrobky nesplňují požadavky stanovené zvláštním právním
předpisem3), přímo použitelným předpisem Evropské unie3a) nebo
mezinárodními smlouvami7), a o důvodu převzetí zpět spotřebitele účinně a
přesně informovat.

(2) Opatření podle odstavce 1 se vždy vydává jako první úkon v řízení. Pokud
inspektor toto opatření vydá na místě, oznámí jej předáním stejnopisu jeho písemného
vyhotovení kontrolované osobě, a to členovi jejího statutárního orgánu, fyzické osobě
podnikající, zaměstnanci kontrolované osoby nebo jiné fyzické osobě, která vykonává nebo
zabezpečuje činnosti kontrolované osoby související s předmětem kontroly. Pokud osoba
podle věty druhé stejnopis písemného vyhotovení odmítne převzít, nebo jiným způsobem
znemožní jeho předání, vyznačí se tyto skutečnosti do stejnopisu učiní se o této
skutečnosti záznam do spisu a opatření se považuje za oznámené. Vyžadují-li to okolnosti
případu, lze opatření oznámit osobě podle věty druhé postupem podle § 143 odst. 2
správního řádu. Je-li opatření vydávané na základě protokolu o kontrole nebo jiného
předpisů, a vyhláška č. 344/2003 Sb., kterou se stanoví požadavky na tabákové výrobky, ve znění
vyhlášky č. 316/2012 Sb.
14q)
Čl. 3 písm. b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004 o spolupráci mezi
vnitrostátními orgány příslušnými pro vymáhání dodržování zákonů na ochranu spotřebitele (nařízení
o spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele).
14r)
Čl. 3 písm. k) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004 o spolupráci mezi
vnitrostátními orgány příslušnými pro vymáhání dodržování zákonů na ochranu spotřebitele (nařízení
o spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele).
39)
Čl. 54 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004.
50)
Například § 23a zákona č. 634/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
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kontrolního dokumentu obsahujícího kontrolní zjištění podle kontrolního řádu44), postačí
v odůvodnění uvést pouze odkaz na tento protokol o kontrole nebo jiný kontrolní dokument.
(3) Je-li důvodné podezření, že k porušení zvláštního právního předpisu3),
mezinárodní smlouvy7) nebo přímo použitelného předpisu Evropské unie3a) kontrolovanou
osobou došlo i mimo územní působnost inspektorátu, který provedl kontrolu, může inspektor
vydat opatření podle odstavce 1 i s účinky přesahujícími územní působnost vymezenou v § 1
odst. 2. Toto opatření se vydává a oznamuje podle odstavce 2. Inspektorát, jehož inspektor
opatření vydal, informuje kontrolovanou osobu, jíž je opatření určeno, též jiným vhodným
způsobem. Kontrolovanou osobu není nutno o vydaném opatření informovat podle
věty třetí, pokud bylo opatření oznámeno přímo členovi statutárního orgánu
kontrolované osoby nebo kontrolované podnikající fyzické osobě.
(4) Kontrolovaná osoba může proti vydanému opatření podat nejpozději do 5
pracovních dnů ode dne jeho oznámení písemné odvolání, a to u inspektorátu, jehož
inspektor napadené opatření vydal. Postupuje-li se podle odstavce 2 věty poslední, počíná
tato lhůta běžet ode dne doručení písemného vyhotovení opatření. Z odvolání musí být
zřejmé, proti jakému opatření směřuje, a musí obsahovat odůvodnění nesouhlasu s tímto
opatřením. Podané odvolání nemá odkladný účinek.
(5) O podaném odvolání rozhodne ředitel inspektorátu, jehož inspektor opatření
vydal, nejpozději do 3 5 pracovních dnů ode dne, kdy odvolání došlo příslušnému
inspektorátu. Odvolání, z něhož není zřejmé, proti jakému opatření směřuje, nebo odvolání,
u něhož chybí odůvodnění podle odstavce 4, ředitel inspektorátu zamítne jako nedůvodné,
aniž by postupoval podle § 37 odst. 3 správního řádu. Ředitel inspektorátu přezkoumávané
opatření rozhodnutím zruší a řízení zastaví, pokud dojde k závěru, že nemělo být vydáno;
jinak vadné opatření změní, nebo odvolání zamítne a opatření potvrdí.
(6) Opatření uvedená v odstavci 1 písm. a) bodě 1, odstavci 1 písm. b), e) nebo i)
může ředitel inspektorátu i bez předchozí kontroly uložit provozovatelům potravinářských
podniků opatřením obecné povahy i s účinky přesahujícími územní působnost vymezenou
v § 1 odst. 2. Vydání opatření obecné povahy je prvním úkonem postupu při vydávání
opatření obecné povahy. Opatření obecné povahy nabývá účinnosti dnem vyvěšení na
úřední desce inspektorátu, jehož ředitel opatření vydal, a vyvěšuje se na dobu nejméně 15
dnů. Inspektorát, který opatření obecné povahy vyvěsil, jej nejpozději v den vyvěšení zašle
též inspektorátům, v jejichž územní působnosti má opatření obecné povahy mít účinky a
které jsou povinny jej bezodkladně vyvěsit na svých úředních deskách na dobu nejméně 15
dnů.
(7) Vlastníci zemědělských výrobků, potravin nebo tabákových výrobků, jakož i
vlastníci nebo nájemci prostor pro jejich výrobu a uvádění na trh nebo uvádění do oběhu,
vlastníci obalů, přístrojů a zařízení nebo, určí-li tak inspektorát, i jiné osoby, jsou oprávněni
podat proti opatření podle odstavce 6 písemné odůvodněné námitky, pokud mohou být jejich
práva opatřením obecné povahy přímo dotčena.
(8) Opatření podle odstavce 3 lze vydat i v případě, kdy již bylo vůči kontrolované
osobě ve stejné věci vydáno opatření podle odstavce 2, a opatření podle odstavce 6 lze
vydat i v případě, kdy již bylo vůči kontrolované osobě ve stejné věci vydáno opatření podle
odstavce 2 nebo 3. Opatření vydané jako pozdější nemá vliv na účinky opatření dřívějšího,
pokud jsou dřívějším opatřením již uloženy některé osobě ve stejné věci povinnosti stejného
rozsahu jako opatřením pozdějším.

44)

§ 12 odst. 1 písm. h) zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád).
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§ 5a
(1) Inspektor vydá souhlas s obnovením výroby zemědělských výrobků, potravin nebo
tabákových výrobků, uváděním zemědělských výrobků nebo potravin na trh nebo uváděním
tabákových výrobků na trh nebo jejich distribucí anebo s používáním obalů, etiket, přístrojů,
zařízení nebo prostor, které byly zakázány podle § 5 odst. 1 písm. a), pokud byl závadný
stav odstraněn; souhlas musí být vydán neprodleně, nejpozději však do 15 dnů ode dne, kdy
kontrolovaná osoba prokázala odstranění závadného stavu.
(2) Inspektor vydá souhlas s uváděním na trh zemědělských výrobků nebo potravin,
jejichž uvádění na trh bylo pozastaveno podle § 5 odst. 1 písm. e), nebo s distribucí nebo
uváděním na trh tabákových výrobků, jejichž distribuce nebo uvádění na trh bylo
pozastaveno podle § 5 odst. 1 písm. e), a to neprodleně, nejpozději však do 15 dnů ode dne,
kdy kontrolovaná osoba prokáže, že jsou bezpečné.
(2) Inspektor vydá souhlas s uváděním na trh zemědělských výrobků nebo
potravin, jejichž uvádění na trh bylo pozastaveno podle § 5 odst. 1 písm. e) bodu 1,
s distribucí nebo uváděním na trh tabákových výrobků, jejichž distribuce nebo
uvádění na trh bylo pozastaveno podle § 5 odst. 1 písm. e) bodu 1, nebo se vstupem
nebo s manipulací s potravinami u osob, kterým byly vstup nebo manipulace
s potravinami pozastaveny podle § 5 odst. 1 písm. e) bodu 2, a to
a)

neprodleně, nejpozději však do 15 dnů ode dne, kdy kontrolovaná osoba
prokáže, že výrobky nebo potraviny jsou bezpečné nebo že osoba, které byl
vstup nebo manipulace s potravinami pozastaveny, splňuje požadavky na
osobní hygienu podle přílohy II kapitoly VIII bodu 2 přímo použitelného
předpisu Evropské unie o hygieně potravin, nebo

b) pokud inspekce shromáždí podklady odůvodňující vydání souhlasu.
(3) Pokud kontrolovaná osoba neprokáže ve lhůtě 6 měsíců ode dne oznámení
opatření podle § 5 odst. 1 písm. e) bodu 1, že pozastavené potraviny, zemědělské
výrobky nebo tabákové výrobky jsou bezpečné, nebo inspekce neshromáždí podklady
odůvodňující vydání souhlasu, nelze tyto potraviny nebo zemědělské výrobky uvádět
na trh nebo tyto tabákové výrobky distribuovat nebo uvádět na trh.
(4) Inspektor může vydané opatření změnit, byl-li podán kontrolovanou osobou
podnět k prodloužení lhůty ke splnění uložené povinnosti, nebo z vlastního podnětu,
jsou-li důvody pro změnu lhůty ke splnění uložené povinnosti nebo je-li opatření
zapotřebí změnit z jiného důvodu. Prvním úkonem v řízení o změně opatření je vydání
opatření postupem podle § 5 odst. 2. Pro podání odvolání a pro jeho vyřízení platí § 5
odst. 4 a 5 obdobně.
(3) (5) Ředitel příslušného inspektorátu zruší nebo změní opatření obecné povahy
podle § 5 odst. 6 bezodkladně poté, co pominuly nebo se změnily důvody pro jeho vydání;
§ 5 odst. 6 se použije obdobně.
§ 5b
(1) Inspektor zajistí věci podle § 5 odst. 1 písm. d) bodu 1 do doby, než bude
inspektorátem pravomocně rozhodnuto o jejich propadnutí nebo zabrání, popřípadě do doby,
kdy bude prokázáno, že nebyl dán důvod jejich zajištění.
(2) Inspektor zajistí věci podle § 5 odst. 1 písm. d) bodu 2 do doby, než bude
inspektorátem pravomocně rozhodnuto o jejich propadnutí nebo zabrání nebo do doby, než
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budou předány správci daně, popřípadě do doby, kdy bude prokázáno, že nebyl dán důvod
zajištění.
(3) Kontrolovaná osoba nebo povinná osoba45) je povinna věci zajištěné podle § 5
odst. 1 písm. d) inspektorovi vydat. V případě, že kontrolovaná osoba nebo povinná osoba
jejich vydání odmítne, provede inspektor jejich odnětí. O vydání, případně odnětí sepíše
inspektor písemný záznam.
(4) Inspektor je povinen věci zajištěné podle § 5 odst. 1 písm. d) po celou dobu
zajištění uskladnit způsobem, který vylučuje jakékoliv nakládání s nimi.
(5) Náklady na uskladnění hradí kontrolovaná osoba. Náklady nehradí, prokáže-li, že
nebyl dán důvod zajištění.
(6) V odůvodněných případech může inspektor zajistit zničení nebezpečných
zemědělských výrobků, potravin nebo tabákových výrobků Inspektor může zajistit zničení
nebo znehodnocení zemědělských výrobků, potravin, tabákových výrobků nebo
výrobků z révy vinné, jejichž zničení nařídil podle § 5 odst. 1 písm. b), a to na náklady
kontrolované osoby, pokud není zvláštním právním předpisem stanoveno jinak.
§6
(1) Inspektorát neprodleně rozhodne o zrušení opatření podle § 5 odst. 1 písm. d),
pokud nebyl dán důvod zajištění. Rozhodnutí lze vydat do 1 roku od uložení opatření podle
§ 5 odst. 1 písm. d).
(2) Inspektorát rozhodne o zničení věcí, které byly zajištěny podle § 5 odst. 1 písm. d)
bodu 1, poté, co bylo rozhodnuto o jejich propadnutí nebo zabrání. Zničení se provede
úředně pod dohledem tříčlenné komise jmenované ředitelem inspektorátu ve lhůtě
stanovené v rozhodnutí. O zničení tato komise sepíše protokol. Inspekce rozhodne o tom, že
kontrolovaná osoba, která tyto věci uváděla na trh, uhradí náklady jejich zničení. Náhrada
nákladů vynaložených na zničení věci je příjmem státního rozpočtu a vybírá ji inspektorát,
který ji uložil.
(3) Inspektorát vydá rozhodnutí o schválení postupu a způsobu ozařování potravin
ionizujícím zářením. Součástí tohoto rozhodnutí je rozhodnutí o přidělení registračního čísla
ozařovně. V případě, že inspektorát zjistí porušení stanovených podmínek a požadavků pro
ozařování, rozhodne o odebrání souhlasu.
(3) Inspektorát vydá rozhodnutí o schválení ozařovny podle zákona
o potravinách a tabákových výrobcích51) a přidělí schválené ozařovně registrační číslo.
Inspektorát může rozhodnutí o schválení ozařovny pozastavit nebo zrušit podle
zákona o potravinách a tabákových výrobcích.
(4) Inspektorát rozhoduje o způsobu zpracování vinných hroznů sklizených na vinici
vysazené v rozporu s přímo použitelnými předpisy Evropské unie14e) nebo zvláštním právním
předpisem,14d) nebo produktů vyrobených z těchto vinných hroznů.
§7
Inspektorát na základě výsledku provedené kontroly vydá závazné stanovisko
k zemědělským výrobkům, potravinám nebo tabákovým výrobkům, jejichž propuštění do
45)
51)

§ 5 odst. 2 zákona č. 255/2012 Sb.
§ 4 odst. 5 zákona č. 110/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
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celního režimu bylo celním orgánem pozastaveno40), a to ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne
doručení sdělení celního orgánu o pozastavení jejich propuštění. Pokud není výsledek
kontroly v této lhůtě znám, uvědomí v této lhůtě inspektorát místně příslušný celní úřad
o prováděných kontrolních úkonech a závazné stanovisko vydá bezodkladně po vyhotovení
protokolu o kontrole. Kontrola podle věty první je zahájena doručením sdělení celního orgánu
o pozastavení inspekci.
(1) Inspektorát na základě výsledku provedené kontroly vydá závazné
stanovisko k zemědělským výrobkům, potravinám nebo tabákovým výrobkům, jejichž
propuštění do celního režimu volného oběhu bylo celním úřadem pozastaveno, a to
ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení sdělení celního úřadu o pozastavení jejich
propuštění. Pokud není výsledek kontroly v této lhůtě znám, uvědomí inspektorát
v této lhůtě místně příslušný celní úřad o prováděných kontrolních úkonech a závazné
stanovisko vydá bezodkladně po dokončení kontrolních úkonů. Kontrola je zahájena
doručením sdělení celního úřadu o pozastavení propuštění zemědělských výrobků,
potravin nebo tabákových výrobků podle věty první do celního režimu volného oběhu.
Je-li provedena pouze kontrola dokladů, nahrazuje závazné stanovisko protokol
o kontrole.
(2) Inspekce v případě potravin, u kterých jsou podle nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) 2017/625 prováděny úřední kontroly na stanovištích hraniční
kontroly, zaznamená do společného zdravotního vstupního dokladu výsledek
provedených úředních kontrol a opatření přijatých na jejich základě. Je-li provedena
pouze kontrola dokladů, nahrazuje záznam inspekce do společného zdravotního
vstupního dokladu protokol o kontrole. Kontrola je zahájena doručením oznámení
kontrolované osoby o příchodu zásilky inspekci zadáním společného zdravotního
vstupního dokladu do Systému pro správu informací o úředních kontrolách.
§ 10
(1) Státní zemědělská a potravinářská inspekce může od banky a zahraniční
banky vykonávající na území České republiky činnost prostřednictvím své pobočky
(dále jen „banka“) požadovat poskytnutí údaje o
a)

číslech účtů a jiných jedinečných identifikátorech a

b)

majitelích účtu a zmocněncích, kteří jsou oprávněni nakládat s peněžními
prostředky na účtu, (dále jen „klient banky“),

přičemž toto oprávnění se vztahuje na údaje, u kterých lze důvodně předpokládat, že
přispějí ke ztotožnění osoby odpovědné za protiprávní jednání, nelze-li sledovaného
účelu dosáhnout jinak nebo jen s vynaložením neúměrného úsilí.
(2) Žádost o poskytnutí údajů podle odstavce 1 podává Státní zemědělská a
potravinářská inspekce prostřednictvím ministerstva. Žádost obsahuje odůvodnění,
v němž je popsáno splnění podmínek podle odstavce 1. Státní zemědělská a
potravinářská inspekce odpovídá za správnost údajů uvedených v jí podané žádosti.
(3) Ministerstvo ověří, zda žádost splňuje podmínky podle odstavců 1 a 2.
V případě splnění těchto podmínek předá ministerstvo žádost bance. Banka poskytne
údaje podle odstavce 1 Státní zemědělské a potravinářské inspekci.

40)

Například čl. 28 nařízení Evropského parlamentu a rady (ES) č. 765/2008 ze dne 9. července 2008,
kterým se stanoví požadavky na akreditaci a dozor nad trhem týkající se uvádění výrobků na trh.
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(4) Státní zemědělská a potravinářská inspekce do 24 měsíců ode dne podání
žádosti vyrozumí klienta banky, že o něm požadovala údaje podle odstavce 1.
§ 11
Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob
(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že
a) poruší zákaz podle § 5 odst. 1 písm. a) povinnost podle § 4b odst. 1 splnit
opatření,
b) nesplní nařízení o zničení nebezpečných zemědělských výrobků, potravin nebo
tabákových výrobků nebo výrobků z révy vinné podle § 5 odst. 1 písm. b),
c) nesplní opatření podle § 5 odst. 1 písm. c), d), e), f), g), h), i), j) nebo k),
d) b) poruší povinnost stanovenou přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím
požadavky na zemědělské výrobky21) nebo vedlejší produkty živočišného původu, nebo
e) c) poruší zákaz porušit pečeť umístěnou v průběhu kontroly na základě § 4 odst. 1
písm. a). nebo
d) jako provozovatel poštovní služby nebo jiné doručovací služby nepředá
inspektorovi zásilku podle § 4b odst. 3.
(2) Osoba, která nakládá s informacemi, jež jsou nezbytné ke zjištění totožnosti
fyzické nebo právnické osoby, která nabízí nebo prodává zboží či služby nebo provozuje
reklamu na potraviny prostřednictvím internetových stránek nebo jiného elektronického
prostředku u níž lze mít za to, že je kontrolovanou nebo povinnou osobou podle
kontrolního řádu, se dopustí přestupku tím, že požadované informace neposkytne bez
zbytečného odkladu po jejich vyžádání podle § 4 odst. 6.
(3) Za přestupek lze uložit pokutu do
a) 1 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a), b), c) nebo e) písm. a), c)
nebo d) nebo podle odstavce 2,
b) 3 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. d) písm. b).
(4) Orgán dozoru může upustit od uložení správního trestu také 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 vlastnictví22).
§ 11c
Společná ustanovení k přestupkům

21)

Například 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.
22)
Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
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(1) Přestupky podle tohoto zákona projednává inspektorát.
(2) Pokuty vybírá správní orgán, který je uložil.
(3) Alespoň jedna oprávněná úřední osoba podílející se na řízení o přestupku
vedeném inspekcí v každém stupni musí mít vysokoškolské vzdělání získané nejméně
v magisterském nebo bakalářském studijním programu v oblasti vzdělávání Právo na
veřejné, soukromé nebo státní vysoké škole v České republice nebo obdobné
vysokoškolské vzdělání získané studiem na veřejné, soukromé nebo státní vysoké
škole v České republice nezařazeným do oblasti vzdělávání. Oprávněná úřední osoba
s vysokoškolským vzděláním v bakalářském studijním programu podle věty první
musí dále prokázat odbornou způsobilost zkouškou odborné způsobilosti úředních
osob oprávněných k provádění úkonů správního orgánu v řízení o přestupcích
provedenou u Ministerstva vnitra52) nejpozději do 12 měsíců ode dne, kdy začala
provádět úkony správního orgánu v řízení o přestupku.
§ 14
Zmocnění
Ministerstvo stanoví vyhláškou sazebník náhrad nákladů za rozbory prováděné
laboratořemi inspekce pro účely kontroly podle § 3 odst. 6 7 a výši paušální částky nákladů
vzniklých v souvislosti s kontrolou podle § 3 odst. 3 písm. c) bodu 2.

52)

§ 111 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich.
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PLATNÉ ZNĚNÍ NOVELIZOVANÉ ČÁSTÍ ZÁKONA Č. 21/1992 SB., O BANKÁCH,
VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ
§ 5a
(1) Banky se sídlem v členských státech mohou vykonávat na území České republiky
prostřednictvím svých poboček činnosti podle tohoto zákona bez licence, pokud oprávnění
k jejich výkonu jim bylo uděleno v zemi jejich sídla a pokud zahraniční banka dodržela
postup stanovený právem Evropské unie podle § 5c až 5m. Banky se sídlem v členských
státech jsou dále za stejných podmínek oprávněny k provozování těchto činností i bez
založení pobočky, pokud jejich provozování nemá charakter trvalé hospodářské činnosti.
(2) Ustanovení odstavce 1 neplatí v případech, kdy jde o banky, které nepožívají
výhody jednotné licence podle práva Evropské unie, nebo o banky se sídlem ve státě, který
nepožívá výhody jednotné licence podle práva Evropské unie.
(3) Česká národní banka může v souladu s mezinárodní smlouvou vyhláškou rozšířit
okruh států, jejichž banky požívají při podnikání na území České republiky stejné výhody
jako banky se sídlem ve členských státech.
(4) Na činnost poboček bank z členského státu se tento zákon nepoužije, s výjimkou
§ 3 odst. 3 písm. b), § 5n, 10, § 11 odst. 1 až 6 a 9, § 21, § 24 odst. 2 věta třetí, § 26bb, 29a,
37, povinnosti poskytnout údaje podle § 38 odst. 2 až 8 9, ustanovení týkajících se provádění
měnové politiky a opravného zúčtování bank (§ 20c) a § 41m.
(5) Pokud se pobočka banky z členského státu rozhodne účastnit platebního systému
provozovaného Českou národní bankou (§ 20b), vztahují se na ni právní předpisy upravující
provoz tohoto systému. Pokud se pobočka banky z členského státu rozhodne využít
možnosti podle § 38a odst. 1, vztahuje se na ni ustanovení § 38a.
(6) Postup podle § 26 lze vůči pobočce banky z členského státu uplatnit pouze
a) v případě porušení § 11 odst. 1 až 6 a 9,
b) v případě porušení § 20c o opravném zúčtování bank,
c) v případě porušení zákona upravujícího platební styk, pokud jde o provoz platebního
systému provozovaného Českou národní bankou, pokud je pobočka účastníkem
tohoto systému (§ 20b),
d) v případě porušení § 38a a povinnosti poskytnout údaje podle § 38 odst. 2 až 6 7,
e) tehdy, je-li to nutné pro zajištění ochrany finanční stability a společných zájmů klientů
nebo investorů zahraniční banky a tuto věc je třeba řešit bezodkladně (§ 5k odst. 3),
nebo
f)

po předchozím informování orgánu dohledu země sídla zahraniční banky a
Evropského orgánu pro bankovnictví, je-li to nutné pro zajištění ochrany finanční
stability a společných zájmů klientů nebo investorů zahraniční banky z důvodu
ohrožení její likvidity (§ 5ka odst. 1).

(7) Česká národní banka může v pobočkách bank z členského státu nebo v osobách
tvořících konsolidační celek, jehož členem je zahraniční banka podle odstavce 1, provést
kontrolu na místě, je-li o to požádána orgánem dohledu země sídla zahraniční banky. Orgán
dohledu země sídla banky podle odstavce 1 může po předchozím oznámení České národní
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bance provést na území České republiky kontrolu na místě v pobočce banky z členského
státu nebo ve finanční instituci splňující podmínky podle § 5e odst. 1.
(8) Česká národní banka může provádět kontroly na místě a vyžadovat informace
o činnostech, které pobočka banky z členského státu vykonává na území České republiky,
pokud to považuje za důležité z hlediska finanční stability v České republice. Česká národní
banka před zahájením kontroly na místě informuje orgán dohledu dotčeného státu o účelu
kontroly a po jejím ukončení poskytne tomuto orgánu dohledu veškeré informace, které jsou
významné pro hodnocení rizikovosti banky nebo pro finanční stabilitu v České republice.
§ 36e
(1) Banka se dopustí přestupku tím, že
a) uskuteční činnost v rozporu s licencí,
b) zřídí pobočku na území hostitelského státu v rozporu s § 5f,
c) začne vykonávat činnosti na území hostitelského státu v rozporu s postupem podle
§ 5h odst. 2,
d) neoznámí České národní bance změny v údajích uvedených v § 5f a § 5g odst. 1,
e) uskuteční na území hostitelského státu činnosti uvedené v § 5d bez zřízení pobočky
a bez oznámení zamýšlené činnosti před zahájením výkonu kterékoliv z nich České
národní bance podle § 5i,
f)

nesplní některou z povinností podle § 8 odst. 3,

g) neuloží ověřené kopie stanov nebo jejich změny u České národní banky podle § 9
odst. 3,
h) nesplní některou z informačních povinností podle § 11 odst. 1 až 4,
i)

nevede agendu každé smlouvy uzavírané s klientem podle § 11 odst. 8,

j)

nezavede účinný postup pro vyřizování stížností klientů, nebo o tomto postupu
neinformuje,

k) neuveřejní údaje podle části osmé nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
č. 575/2013,
l)

nezavede vnitřní postupy a zásady podle přímo použitelného předpisu Evropské unie
upravujícího obezřetnostní požadavky,

m) v rozporu s § 12 odst. 1 provede obchod způsobem, který poškozuje zájmy jejích
vkladatelů z hlediska návratnosti jejich vkladů, nebo ohrožuje bezpečnost a stabilitu
banky, nebo
n) v rozporu s § 12 odst. 2 uzavře smlouvu za podmínek, které jsou pro ni nápadně
nevýhodné.
(2) Banka se dopustí přestupku tím, že
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a)

její řídicí a kontrolní systém nesplňuje všechny požadavky stanovené tímto zákonem,
právním předpisem jej provádějícím, rozhodnutím vydaným podle § 8b, přímo
použitelným předpisem Evropské unie upravujícím obezřetnostní požadavky,
nařízením nebo rozhodnutím Evropské komise,

b)

neposkytne právnické osobě nebo fyzické osobě v souvislosti s jejím podnikáním bez
zbytečného odkladu písemné vysvětlení jejího úvěrového hodnocení podle čl. 431
odst. 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013,

c)

nedodrží pravidla pro stanovení kapitálu, určení jednotlivých kapitálových požadavků a
podmínky pro užívání základních a interních přístupů pro výpočet kapitálových
požadavků podle části druhé a třetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
č. 575/2013 a opatření obecné povahy České národní banky podle § 20d,

d)

nesdělí České národní bance údaje, nebo sdělí neúplné nebo nesprávné údaje podle
čl. 99 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, nařízení nebo
rozhodnutí Evropské komise,

e)

použije nebo změní interní přístup pro výpočet kapitálového požadavku bez
předchozího souhlasu České národní banky nebo jiného orgánu dohledu členského
státu, nebo tento přístup používá v rozporu se závaznými podmínkami stanovenými v
tomto souhlasu podle čl. 143 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
č. 575/2013, nařízení nebo rozhodnutí Evropské komise,

f)

nesdělí České národní bance údaje, nebo sdělí neúplné nebo nesprávné údaje
o kapitálových požadavcích stanovené v čl. 101 nařízení Evropského parlamentu a
Rady (EU) č. 575/2013, nařízení nebo rozhodnutí Evropské komise,

g)

se vystaví úvěrovému riziku sekuritizované pozice,

h)

se vystaví expozici přesahující limity stanovené v čl. 395 nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 a opatření obecné povahy České národní banky
podle § 20d,

i)

v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím obezřetnostní
požadavky nesdělí České národní bance údaje nebo sdělí nesprávné anebo neúplné
údaje o
1. velkých expozicích,
2. pákovém poměru,
3. likviditě,

j)

neudržuje opakovaně nebo po delší dobu likvidní prostředky podle čl. 412 nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013,

k)

nezpřístupní informace v rozsahu a způsobem stanoveným čl. 431 odst. 1 až 3 nebo
čl. 451 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, nařízením
nebo rozhodnutím Evropské komise nebo tyto informace zpřístupní s neúplnými nebo
nesprávnými údaji,

l)

rozdělí část zisku po zdanění v rozporu s tímto zákonem,

m) nesplní informační povinnosti podle § 20 odst. 18,
n)

poskytne plnění držitelům investičních nástrojů zahrnutých v kapitálu banky v rozporu
s čl. 28, 51 nebo 63 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, nebo
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o)

umožní osobě, která nesplňuje požadavky tohoto zákona na člena statutárního orgánu,
správní rady nebo dozorčí rady banky, stát se nebo zůstat členem tohoto orgánu.
(3) Banka se dopustí přestupku tím, že
a)

nepřijme, neuplatňuje nebo pravidelně neprověřuje strategie a postupy podle § 12c,

b)

nesplní některou z informačních povinností podle § 16 odst. 2, § 16a nebo § 24
anebo části osmé nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013,

c)

neoznámí České národní bance bez zbytečného odkladu nabytí kvalifikované účasti
nebo neprokáže splnění podle čl. 89 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
č. 575/2013, nebo

d)

neprokáže splnění podmínek podle § 17 odst. 1.
(4) Banka se dopustí přestupku tím, že

a) v rozporu s § 20a odst. 3 až 5 nepředloží výpis všech akcionářů nebo připustí účast
osoby označené Českou národní bankou na valné hromadě anebo koná valnou
hromadu bez písemného vyjádření České národní banky,
b) neprovede opravné zúčtování podle § 20c odst. 1,
c) poruší povinnost evidovat v rámci účetnictví odděleně obchody na účet klienta a
obchody na účet banky,
d) poruší povinnost uschovávat doklady o uskutečněných obchodech po dobu 10 let,
e) nezajistí, aby auditor provedl
1. ověření účetní závěrky banky podle § 22 odst. 1 písm. a),
2. ověření řídicího a kontrolního systému banky podle § 22 odst. 1 písm. b),
3. vypracování zpráv o ověření účetní závěrky a řídicího a kontrolního systému podle
§ 22 odst. 1 písm. c),
4. ověření uveřejňovaných údajů podle čl. 431 až 455 nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013,
f)

neoznámí vybraného auditora České národní bance podle § 22 odst. 4,

g) nezajistí, aby ověření skutečnosti uvedené v § 22 odst. 1 provedl auditor, který není
osobou uvedenou v § 19 odst. 1,
h) nezveřejní výroční zprávu nebo konsolidovanou výroční zprávu podle § 23 odst. 1,
i)

nepředloží výroční zprávu nebo konsolidovanou výroční zprávu v předepsané lhůtě
České národní bance,

j)

neprovede v požadované lhůtě opatření k nápravě podle § 26 nebo § 26a, nebo

k) neudržuje kapitálový poměr minimálně ve výši stanovené v rozhodnutí vydaném na
základě § 26k odst. 7.
(5) Banka se dopustí přestupku tím, že
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a)

v žádosti o souhlas podle tohoto zákona nebo přímo použitelného předpisu Evropské
unie upravujícího obezřetnostní požadavky uvede nepravdivé údaje nebo zamlčí
podstatné údaje nezbytné pro posouzení této žádosti,

b)

poruší povinnost zpracovávat údaje o klientech podle § 37 odst. 2,

c)

nepodá na písemné vyžádání zprávu o záležitostech týkajících se klienta, které jsou
předmětem bankovního tajemství, subjektům uvedeným v § 38 odst. 3, 4 a 6 3 až 5
a 7,

d)

nepodá zprávu o záležitostech klienta, které jsou předmětem bankovního tajemství,
v souvislosti se svým podnikáním na území jiného státu, pokud je to nutné ke splnění
povinnosti uložené právním řádem státu, na jehož území podniká,

e)

neposkytne klientovi výpis informací, které jsou o něm vedeny v registru podle § 38a
odst. 2,

f)

neúčastní se systému pojištění pohledávek z vkladů nebo nepřispívá v rozsahu
stanoveném tímto zákonem do Fondu,

g)

nevede identifikaci vkladatele podle § 41c odst. 3 nebo 4,

h)

neposkytne údaje Garančnímu systému a informaci o vkladech podle § 41c odst. 10,
§ 41d odst. 4 a 5, § 41f odst. 3, § 41g odst. 5 nebo § 41n,

i)

neposkytne součinnost Garančnímu systému podle § 41eb odst. 3,

j)

použije údaje, které získala od osob uvedených v § 41f odst. 7 a 8 v rozporu s § 41f
odst. 9, nebo

k)

využije v reklamě rozdílů pojištění pohledávek z vkladů mezi členskými státy.
(6) Za přestupek lze uložit pokutu do

a) 10 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. b) až e), h) nebo i),
b) 20 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. f), g), j) až n),
c) 50 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a), odstavce 3 písm. a), b),
d), odstavce 4 nebo odstavce 5,
d) dvojnásobku výše neoprávněného prospěchu, jde-li o přestupek podle odstavce 2 nebo
odstavce 3 písm. c) a spáchala-li ho právnická osoba; není-li možné výši
neoprávněného prospěchu zjistit, lze uložit pokutu do výše 10 % čistého ročního obratu
dosaženého bankou za bezprostředně předcházející účetní období, který zahrnuje
položky uvedené v čl. 316 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013,
e) dvojnásobku výše neoprávněného prospěchu, jde-li o přestupek podle odstavce 2 nebo
odstavce 3 písm. c) a spáchala-li ho ovládaná banka; není-li možné výši
neoprávněného prospěchu zjistit, lze uložit pokutu do výše 10% čistého ročního obratu
vyplývajícího z konsolidované účetní závěrky ovládající osoby za bezprostředně
předcházející účetní období.
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§ 36g
Přestupky zahraniční banky se sídlem v členském státě
(1) Zahraniční banka se sídlem v členském státě, která vykonává na území České
republiky bankovní činnosti prostřednictvím své pobočky, se dopustí přestupku tím, že
a) uskuteční na území České republiky bankovní činnosti v rozporu s § 5c až 5m,
b) neuloží u České národní banky výpis z obchodního rejstříku nebo jeho změny,
c) nesplní některou z informačních povinností podle § 11 odst. 1 až 4,
d) v rozporu s § 11 odst. 9 nezavede účinný postup pro vyřizování stížností klientů nebo o
tomto postupu neinformuje,
e) poruší povinnost evidovat v rámci účetnictví odděleně obchody na účet klienta a
obchody na účet zahraniční banky,
f)

poruší povinnost uschovávat doklady o uskutečněných obchodech po dobu 10 let,

g) nesplní některou z informačních povinností podle § 24,
h) neprovede v požadované lhůtě opatření k nápravě vydané na základě § 26 odst. 1,
i)

nezpracuje údaje o klientech podle § 37 odst. 2,

j)

porušila povinnost zachovávat bankovní tajemství podle § 37 odst. 2,

k) nepodá osobám pověřeným výkonem bankovního dohledu zprávu o všech
záležitostech, které jsou předmětem bankovního tajemství,
l)

nepodá na písemné vyžádání zprávu o záležitostech týkajících se klienta, které jsou
předmětem bankovního tajemství, subjektům uvedeným v § 38 odst. 3, 4 a 6 3 až 5
a 7, nebo

m) využije v reklamě rozdílů pojištění pohledávek z vkladů mezi členskými státy.
(2) Za přestupek lze uložit pokutu do
a) 10 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. b),
b) 20 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. c) až g),
c) 50 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a), h) až m).
§ 36h
Přestupky zahraniční banky se sídlem v jiném než členském státě
(1) Zahraniční banka se sídlem v jiném než členském státě, která vykonává na území
České republiky bankovní činnosti prostřednictvím své pobočky, se dopustí přestupku tím, že
a) uskuteční bankovní činnosti na území České republiky bez licence udělené podle § 5,
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b) uskuteční bankovní činnosti v rozporu s licencí,
c) přijímá vklady, poskytuje úvěry nebo vykonává další činnosti po dni zániku licence,
d) nedisponuje řídicím a kontrolním systémem podle § 8b odst. 1 a 2,
e) neuloží u České národní banky výpis z obchodního rejstříku nebo jeho změny,
f)

neuveřejní informace podle § 11,

g) neposkytne právnické osobě nebo fyzické osobě v souvislosti s jejím podnikáním bez
zbytečného odkladu písemné vysvětlení jejího úvěrového hodnocení podle § 11 odst. 7,
h) nevede agendu každé smlouvy uzavírané s klientem podle § 11 odst. 8,
i)

v rozporu s § 11 odst. 9 nezavede účinný postup pro vyřizování stížností klientů nebo
o tomto postupu neinformuje,

j)

nezavede vnitřní postupy a zásady podle § 11a odst. 7,

k) v rozporu s § 12 odst. 1 provede obchody způsobem, který poškozuje zájmy jejích
vkladatelů z hlediska návratnosti jejich vkladů, nebo ohrožuje bezpečnost a stabilitu
zahraniční banky, nebo
l)

v rozporu s § 12 odst. 2 uzavře smlouvu za podmínek, které jsou pro ni nápadně
nevýhodné.

(2) Zahraniční banka z jiného než členského státu, která vykonává na území České
republiky bankovní činnosti prostřednictvím své pobočky, se dopustí přestupku tím, že
a) neudržuje průběžně kapitálový poměr podle § 12a odst. 1,
b) v rozporu s § 24 odst. 2 nesdělí České národní bance údaje nebo poskytne neúplné
anebo nesprávné údaje,
c) použije nebo změní interní přístup pro výpočet kapitálového požadavku bez předchozího
souhlasu České národní banky podle § 12a odst. 3,
d) poruší některé z pravidel podle prováděcího právního předpisu vydaného k provedení
§ 13 odst. 1 a § 14 odst. 1, nebo
e) nedodržuje podmínky stanovené v § 13.
(3) Zahraniční banka z jiného než členského státu, která vykonává na území České
republiky bankovní činnosti prostřednictvím své pobočky, se dopustí přestupku tím, že
a) nesplní některou z informačních povinností podle § 16b odst. 1,
b) provede s osobami uvedenými v § 19 odst. 1 obchody, které by vzhledem ke svému
charakteru, účelu nebo riziku, nebyly provedeny s ostatními klienty,
c) poruší povinnost evidovat v rámci účetnictví odděleně obchody na účet klienta a
obchody na účet zahraniční banky,
d) neuschová doklady o uskutečněných obchodech po dobu 10 let podle § 21 odst. 2,
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e) nezajistí, aby auditor provedl
1. ověření účetní závěrky zahraniční banky,
2. ověření řídicího a kontrolního systému pobočky zahraniční banky,
3. vypracování zpráv o ověření účetní závěrky a řídicího a kontrolního systému,
f)

neoznámí vybraného auditora České národní bance podle § 22 odst. 4,

g) nezajistí, aby ověření skutečnosti uvedené v § 22 odst. 1 provedl auditor, který není
osobou uvedenou v § 19 odst. 1,
h) neprovede v požadované lhůtě opatření k nápravě podle § 26 odst. 1,
i)

nezpracuje údaje o klientech podle § 37 odst. 2,

j)

porušila povinnost zachovávat bankovní tajemství podle § 37 odst. 2,

k) nepodá osobám pověřeným výkonem bankovního dohledu
záležitostech, které jsou předmětem bankovního tajemství,
l)

zprávu

o

všech

nepodá na písemné vyžádání zprávu o záležitostech týkajících se klienta, které jsou
předmětem bankovního tajemství, subjektům uvedeným v § 38 odst. 3, 4 a 6 3 až 5 a 7,

m) neúčastní se systému pojištění pohledávek z vkladů nebo nepřispívá v rozsahu
stanoveném tímto zákonem do Fondu,
n) neposkytne údaje Garančnímu systému a informaci o vkladech podle § 41c odst. 10,
§ 41d odst. 4 a 5, § 41f odst. 3, § 41g odst. 5 nebo § 41n, nebo
o) neposkytne součinnost Garančnímu systému podle § 41eb odst. 3.
(4) Za přestupek lze uložit pokutu do
a) 10 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. e) až i),
b) 20 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 3 písm. l),
c) 50 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a) až d), j) až l), odstavce 2,
odstavce 3 písm. a) až k), m), n) nebo o).
§ 38
(1) Na všechny bankovní obchody, peněžní služby bank, včetně stavů na účtech a
depozit, se vztahuje bankovní tajemství.
(2) Zprávu o všech záležitostech, které jsou předmětem bankovního tajemství, je
banka povinna podat osobám pověřeným výkonem bankovního dohledu. Za porušení
bankovního tajemství se nepovažuje výměna informací mezi Českou národní bankou a
orgány bankovního dohledu a obdobnými orgány jiných států, jestliže předmětem výměny
jsou informace o subjektech, které působí nebo hodlají působit na území příslušného státu.
Porušením povinnosti dodržet bankovní tajemství rovněž není sdělení údajů o klientovi a
jeho obchodech při podání trestního oznámení, při plnění oznamovací povinnosti podle
zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování
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terorismu nebo podle zákona o provádění mezinárodních sankcí nebo při plnění povinnosti
předávat údaje podle zákona o centrální evidenci účtů.
(3) Zprávu o záležitostech, týkajících se klienta, které jsou předmětem bankovního
tajemství, podá banka bez souhlasu klienta jen na písemné vyžádání
a) soudu pro účely občanského soudního řízení;8)
b) orgánu činného v trestním řízení za podmínek, které stanoví zvláštní zákon;9)
c) správcům daně za podmínek podle daňového řádu,
d) finančnímu arbitrovi rozhodujícímu ve sporu podle zvláštního právního předpisu9c),
e) Finančnímu analytickému úřadu za podmínek, které stanoví zákon o některých
opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu nebo
zákon o provádění mezinárodních sankcí anebo zákon o pojišťování a financování
vývozu se státní podporou,
f)

orgánů sociálního zabezpečení ve věci řízení o pojistném na sociální zabezpečení a
příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, které klient dluží, včetně dluhu na přirážce
k pojistnému, penále a pokutách, orgánů nemocenského pojištění ve věci řízení
o přeplatku na dávkách nemocenského pojištění, regresních náhradách a dluhu na
pokutách, orgánů sociálního zabezpečení nebo obecních úřadů obcí s rozšířenou
působností nebo pověřených obecních úřadů ve věci řízení o přeplatku na dávkách
sociálního zabezpečení a dluhu na pokutách nebo orgánů státní sociální podpory ve
věci řízení o přeplatku na dávkách státní sociální podpory, který je klient povinen
vrátit; to platí i pro vymáhání tohoto pojistného, příspěvku a přeplatku,

g) zdravotních pojišťoven ve věci řízení o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, které
klient dluží; to platí i pro vymáhání tohoto pojistného,
h) soudního exekutora pověřeného provedením exekuce podle zvláštního zákona,9b)
i)

Úřadu práce České republiky ve věci řízení o vrácení finančních prostředků
poskytnutých klientovi ze státního rozpočtu; to platí i pro vymáhání těchto prostředků,

j)

zpravodajské služby za účelem plnění konkrétního úkolu v její působnosti podle
zákona upravujícího činnost zpravodajských služeb České republiky se souhlasem
soudce; pro vyžádání zprávy se použijí ustanovení zákona upravujícího činnost
zpravodajských služeb České republiky,

k) Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí pro účely
výkonu dohledu podle zvláštního zákona27).
l)

Národního bezpečnostního úřadu, zpravodajské služby nebo Ministerstva vnitra při
provádění bezpečnostního řízení podle zvláštního zákona10c).

Písemné vyžádání musí obsahovat údaje, podle nichž může banka příslušnou
záležitost identifikovat.
(4) Banka je povinna sdělit i bez souhlasu klienta na písemné vyžádání orgánů
sociálního zabezpečení ve věci řízení o vrácení dávky připsané na účet klienta po dni, za
který náležela poslední výplata dávky zemřelého oprávněného, včetně jejího vymáhání,
identifikační údaje o svém klientovi, který je majitelem účtu, a osobách oprávněných nakládat
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s peněžními prostředky na tomto účtu a údaje o záležitostech týkajících se tohoto účtu.
Banka je rovněž povinna po úmrtí klienta sdělit tyto údaje na písemné vyžádání Úřadu práce
České republiky.
(5) Banka je povinna i bez souhlasu klienta poskytnout Státní zemědělské a
potravinářské inspekci na písemné vyžádání za podmínek stanovených zákonem
o Státní zemědělské a potravinářské inspekci35) číslo nebo jiný jedinečný identifikátor
účtu, který vede, a identifikační údaje o svém klientovi, který je majitelem tohoto účtu,
a zmocněnci, který je oprávněn nakládat s peněžními prostředky na tomto účtu.
(5) (6) Za podání zprávy podle odstavce 3 písm. a) a h) náleží bance úhrada věcných
nákladů.
(6) (7) Banka je povinna i bez souhlasu klienta sdělit osobě oprávněné za účelem
výkonu rozhodnutí bankovní spojení svého klienta, tedy číslo účtu a identifikační kód banky
nebo pobočky zahraniční banky a identifikační údaje o svém klientovi, který je majitelem
účtu. Stejná povinnost banky platí i ve vztahu k osobě, která prokáže, že v důsledku vlastní
chybné dispozice bance nebo pobočce zahraniční banky utrpěla škodu a že se bez tohoto
údaje nemůže domoci svého práva na vydání bezdůvodného obohacení ve smyslu
občanského zákoníku. Za podání informace náleží bance úhrada věcných nákladů.
(7) (8) Jestliže se klient dostane do prodlení s peněžitým plněním bance na dobu
delší než 60 dnů nebo poruší své povinnosti vůči bance sjednané ve smlouvě nebo
stanovené zákonem, omezuje se povinnost banky zachovávat bankovní tajemství tak, že
banka může informovat jiné banky nebo třetí osoby nebo veřejnost o porušení smlouvy
klientem, přičemž smí uvést jen název klienta a označení porušené povinnosti.
(8) (9) Uplatnění tohoto práva banky může klient předejít tím, že do 30 dnů od
porušení svých povinností vůči bance s bankou uzavře dohodu o nápravě. Banka není
povinna na dohodu přistoupit. Pokud v této lhůtě dohodu neuzavře nebo uzavřenou dohodu
následně nedodrží, může banka bez dalšího využít svého práva podle odstavce 7 8. Klient
může možnosti tohoto odstavce využít ze zákona jenom jednou v kalendářním roce.
(9) (10) Na pobočku banky z členského státu se použijí odstavce 2 až 8 2 až 9
obdobně a na pobočku banky z jiného než členského státu se použijí odstavce 1 až 8 a 11
1 až 9 a 12 obdobně.
(10) (11) Zprávu o záležitostech týkajících se klienta, které jsou předmětem
bankovního tajemství, podá banka v souvislosti se svým podnikáním na území jiného státu i
bez souhlasu klienta, pokud je to nutné ke splnění povinnosti uložené právním řádem státu,
na jehož území podniká. Ustanovení zvláštního zákona10b) tím nejsou dotčena.
(11) (12) Porušením bankovního tajemství není předání informací jinému
poskytovateli platebních služeb nebo v rámci platebního systému, pokud je to nezbytné
z důvodu předcházení podvodům v oblasti platebního styku, jejich vyšetřování a odhalování.
§ 39
(1) Pracovníci banky, členové statutárního orgánu banky, členové správní rady banky
a členové dozorčí rady banky jsou povinni zachovávat mlčenlivost ve služebních věcech
dotýkajících se zájmů banky a jejích klientů. Z důvodů uvedených v § 38 odst. 2, 3, 4 a 6
2 až 5 a 7 a § 38b je statutární orgán této povinnosti zprostí; jde-li o povinnost mlčenlivosti
35)

Zákon č. 146/2002 Sb., o Státní zemědělské a potravinářské inspekci a o změně některých
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
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členů statutárního orgánu, má tuto působnost správní rada nebo dozorčí rada. Porušením
povinnosti zachovávat mlčenlivost ve služebních věcech není poskytnutí údajů v případech a
pro účely uvedené v § 41d odst. 4 a 5, § 41g odst. 5 a § 41n.
(2) Povinnost zachovávat mlčenlivost trvá i po skončení pracovněprávního vztahu
nebo jiného obdobného vztahu.
§ 41b
Porušením povinnosti zachovávat mlčenlivost podle zákona upravujícího ozdravné
postupy a řešení krize na finančním trhu není poskytnutí údajů v případech a pro účely
uvedené v § 38 odst. 2 až 4 a 6 2 až 5 a 7, § 41g odst. 1, § 41n, § 41o odst. 2, § 41o odst. 2,
§ 41p odst. 1 a 2 a § 41q odst. 2. Ustanovení § 38 odst. 5 § 38 odst. 6 a § 39 odst. 2 se
použije obdobně.
§ 41f
(1) Peněžní prostředky více osob evidované na jednom účtu představují pohledávku
z vkladu se zvláštním režimem.
(2) Při zakládání účtu podle odstavce 1 nebo při nejbližší dispozici s tímto již
existujícím účtem je majitel účtu povinen bance nebo pobočce banky z jiného než členského
státu písemně oznámit, že na účtu jsou evidovány peněžní prostředky představující
pohledávku více osob, doložit podíl každé z nich, identifikovat tyto osoby v rozsahu
stanoveném v § 41c odst. 3 a pravdivost údajů prokázat. Banka nebo pobočka banky
z jiného než členského státu nakládá s vkladem na tomto účtu jako s jakoukoli jinou
pojištěnou pohledávkou z vkladu a zaznamená údaje o něm ve své evidenci.
(3) Pro účely výpočtu náhrady z Fondu za pohledávku z vkladu na účtu podle
odstavce 1 je banka nebo pobočka banky z jiného než členského státu povinna předložit
Garančnímu systému rozčlenění pohledávek z vkladů podle jednotlivých osob a částek
připadajících na každou z nich a pravdivost údajů prokázat. Údaje předá Garančnímu
systému.
(4) Náhrada za pohledávku z vkladu se zvláštním režimem se poskytne oprávněným
osobám ve stejné výši, v jaké by se poskytla v případě, že by každá z uvedených osob měla
peněžní prostředky evidované na vlastním účtu.
(5) Pokud je skutečný vlastník peněžní částky odlišný od majitele účtu, náhrada se
poskytne skutečnému vlastníkovi. Majitel účtu má povinnost oznámit tuto skutečnost bance
nebo pobočce banky z jiného než členského státu při založení či nejbližší dispozici s účtem a
identifikovat skutečného vlastníka peněžních prostředků v rozsahu stanoveném v § 41c odst.
3 a banka nebo pobočka banky z jiného než členského státu zaznamená tyto údaje ve
smlouvě o účtu či na jiném dokumentu, s jehož vydáním je spojeno přijetí vkladu, a ve své
evidenci.
(6) K oznámení majitele účtu podle odstavců 2 a 5 učiněném po rozhodném dni se
nepřihlíží.
(7) Platební instituce, poskytovatel platebních služeb malého rozsahu, instituce
elektronických peněz nebo vydavatel elektronických peněz malého rozsahu, na jejichž účtu
jsou evidovány peněžní prostředky, které jim uživatelé platebních služeb svěřili k provedení
platební transakce13) nebo proti jejichž přijetí byly vydány elektronické peníze, oznámí tuto
skutečnost bez zbytečného odkladu písemně bance nebo pobočce banky z jiného než
členského státu; v takovém případě nemají povinnost stanovenou v odstavci 2 větě první a
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v odstavci 5 větě druhé. Pro účely výpočtu výše příspěvku do Fondu náhrady z Fondu se za
skutečného vlastníka těchto peněžních prostředků považují uživatelé platebních služeb nebo
držitelé elektronických peněz. Náhrada se poskytne platební instituci, poskytovateli
platebních služeb malého rozsahu, instituci elektronických peněz nebo vydavateli
elektronických peněz malého rozsahu. Při určení skutečného vlastníka podle odstavce 5 se
vychází z evidence platební instituce, poskytovatele platebních služeb malého rozsahu,
instituce elektronických peněz nebo vydavatele elektronických peněz malého rozsahu
k rozhodnému dni. Tyto osoby jsou povinny vést evidenci údajů podle § 41c odst. 3 a předat
ji bance nebo pobočce banky z jiného než členského státu na základě její žádosti do 5
pracovních dnů ode dne obdržení žádosti v případech stanovených v § 41d nebo § 41n.
Banka s těmito osobami sjedná písemně způsob, jakým tyto osoby poskytují bance
informace tak, aby banka dostála povinnostem stanoveným tímto zákonem v souvislosti se
stanovením výše příspěvku do Fondu.
(8) Odstavec 7 platí obdobně pro obchodníka s cennými papíry, na jehož účtu jsou
evidovány peněžní prostředky tvořící majetek zákazníka podle zákona upravujícího
podnikání na kapitálovém trhu14), a pro soudního exekutora, na jehož účtu jsou deponovány
prostředky pro oprávněné a přihlášené věřitele podle exekučního řádu.
(9) Údaje, které banka nebo pobočka banky z jiného než členského státu získá od
osoby uvedené v odstavci 7 nebo 8, je banka oprávněna použít pouze ke splnění svých
povinností vůči Garančnímu systému podle této části zákona a v případech uvedených
v § 38 odst. 2 až 4 a 6 2 až 5 a 7.
(10) Platební instituce, poskytovatel platebních služeb malého rozsahu, instituce
elektronických peněz a vydavatel elektronických peněz malého rozsahu jsou povinni sdělit
uživateli platebních služeb nebo držiteli elektronických peněz na jeho žádost informace
o tom, u které banky, spořitelního a úvěrního družstva nebo zahraniční banky je veden
samostatný účet, na kterém jsou v souladu se zákonem upravujícím platební styk uloženy
peněžní prostředky, které jim byly svěřeny k provedení platební transakce nebo proti jejichž
přijetí byly vydány elektronické peníze.
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Návrh
VYHLÁŠKA
ze dne . ………………… 2019
o seznamu potravin vyrobených na území České republiky
Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 18 odst. 1 písm. n) zákona č. 110/1997 Sb.,
o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů,
ve znění zákona č. …./2019 Sb. (dále jen „zákon“):
§1
Předmět úpravy
Tato vyhláška stanovuje seznam potravin podle § 9b odst. 1 písm. c) zákona, při
jejichž uvádění na trh lze poskytnout informaci slovy „česká potravina“, grafické znázornění
stanovené prováděcím právním předpisem nebo jinou informaci zejména slovní, obrazovou
nebo grafickou naznačující, že země původu potraviny je Česká republika.
§2
Seznam potravin
Potravinami podle § 1 jsou:
a) čokoláda a čokoládové bonbony podle § 19 vyhlášky č. 76/2003 Sb., kterou se stanoví
požadavky pro přírodní sladidla, med, cukrovinky, kakaový prášek a směsi kakaa
s cukrem, čokoládu a čokoládové bonbony,
b) čaje, s výjimkou bylinného a ovocného čaje, podle § 1 vyhlášky č. 330/1997 Sb., kterou
se provádí § 18 písm. a), d), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových
výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro čaj, kávu a
kávoviny a
c) extrudované a pufované výrobky z rýže podle vyhlášky č. 333/1997 Sb., kterou se
provádí § 18 písm. a), b), g) a h) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových
výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro mlýnské obilné
výrobky, těstoviny, pekařské výrobky a cukrářské výrobky a těsta.
§3
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem …… 2019.

Ministr:

Rozdílová tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou EU
Navrhovaný právní předpis (resp. jiný
právní předpis)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 110/1997 Sb.,
o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a
doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění
pozdějších předpisů.

Odpovídající předpis EU
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 ze dne 15. března 2017
o úředních kontrolách a jiných úředních činnostech prováděných s cílem zajistit
uplatňování potravinového a krmivového práva a pravidel týkajících 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).
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/574 ze dne 15. prosince 2017 o technických
normách pro zavedení a provoz systému sledovatelnosti tabákových výrobků.
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2018/576 ze dne 15. prosince 2017 o
technických normách pro bezpečnostní prvky používané na tabákové výrobky.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2283 ze dne 25. listopadu 2015
o nových potravinách, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
č. 1169/2011 a o zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 a
nařízení Komise (ES) č. 1852/2001.
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/1182 ze dne 20. dubna 2017,
kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013,
pokud jde o klasifikační stupnice Unie pro jatečně upravená těla skotu, prasat a ovcí
a o ohlašování tržních cen některých kategorií jatečně upravených těl a živých zvířat
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/40/EU ze dne 3. dubna 2014 o
sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se výroby,
obchodní úpravy a prodeje tabákových a souvisejících výrobků a o zrušení směrnice
2001/37/ES.
1

Směrnice evropského parlamentu a rady 1999/2/EC ze dne 22.února 1999 o
aproximaci zákonů členských států v oblasti potravin a potravinářských přísad
ošetřovaných ionizujícím zářením.
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.
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/456 ze dne 19. března 2018 o procedurálních
krocích konzultačního postupu pro určování statusu nových potravin v souladu s
nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2283 o nových potravinách.
Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 22. prosince 2011 o mimořádných opatřeních
týkajících se nepovolené geneticky modifikované rýže v produktech z rýže
pocházejících z Číny a o zrušení rozhodnutí 2008/289/ES.
Ustanovení
Obsah
Celex č.
(část, §,
odst.,
písm.,
apod.)
§ 2 odst. 1 (1) Pro účely tohoto zákona se rozumí
32017R0625
písm. a)
a) kontrolním vzorkem vzorek složený ze
všech dílčích vzorků, obsahující vzorek či
vzorky určené pro úřední kontrolu,
popřípadě také vzorek určený pro
doplňující odborný posudek vypracování
druhého odborného stanoviska pro
potřeby kontrolované osoby, pokud o něj
kontrolovaná osoba požádá,
§ 3 odst. 1 i) oznámit v listinné podobě nebo v 32017R0625
písm. i)
elektronické podobě dálkovým přenosem
dat zahájení, změny nebo ukončení
výkonu předmětu činnosti podle tohoto
zákona nejpozději v den, kdy tyto
skutečnosti nastaly, příslušnému orgánu
2

Ustanovení
(čl., odst.,
písm., bod.,
apod.)

Obsah

Čl. 35 odst. 1

Čl. 35 Druhé odborné stanovisko
1. Příslušné orgány zajistí, aby provozovatelé,
jejichž zvířata nebo zboží jsou předmětem odběru
vzorků, analýz, testů nebo diagnostiky v rámci
úředních kontrol, měli právo na druhé odborné
stanovisko, získané na jejich vlastní náklady.

Čl. 15 odst. 5 Čl. 15 Povinnosti provozovatelů
písm. b)
5. Pro účely čl. 10 odst. 2 a s výhradou čl. 10 odst. 3
poskytnou provozovatelé příslušným orgánům
alespoň tyto aktualizované údaje:
b) konkrétní činnosti, které provádějí, včetně
činností
vykonávaných
prostřednictvím

dozoru s uvedením svého jména,
příjmení nebo obchodní firmy, sídla a
adresy provozovny,

komunikačních prostředků na dálku, a místa, která
mají pod svou kontrolou.

oznámit v listinné podobě nebo v
elektronické
podobě
dálkovým
přenosem dat zahájení, změny nebo
ukončení výkonu předmětu činnosti
podle tohoto zákona nejpozději v den,
kdy
tyto
skutečnosti
nastaly,
příslušnému orgánu dozoru a dále v
oznámení uvést a ke dni změny
aktualizovat
1.
své jméno, příjmení nebo
obchodní firmu, sídlo a adresu
provozovny, jde-li o osobu fyzickou,
nebo obchodní firmu nebo název,
sídlo a adresu provozovny, jde-li o
osobu právnickou,
2.
identifikační číslo osoby,
3.
předmět
činnosti
nebo
podnikání a
4.
konkrétní činnosti, které jako
provozovatel
potravinářského
podniku provozuje;
tyto údaje se při poskytování
stravovacích
služeb
oznamují
orgánům ochrany veřejného zdraví,
které je neprodleně předávají ostatním
orgánům dozoru uvedeným v § 16,
§ 3 odst. 4 Provozovatel potravinářského podniku, 32017R0625
který dováží potraviny z jiných států, než
3

čl. 3 odst. 38

Čl. 3 Definice
38) „stanovištěm hraniční kontroly“ místo, včetně

písm. b)

§ 4 odst. 8

jsou členské státy Evropské unie (dále
jen „třetí země“), je povinen
b) pokud tak stanoví přímo použitelný
předpis Evropské unie, dovážet potraviny
přes určená místa vstupu nebo určená
místa dovozu stanovená prováděcím
právním předpisem stanoviště hraniční
kontroly62)
určená
Ministerstvem
zemědělství (dále jen „ministerstvo“)
nebo přes jiná kontrolní místa než
jsou stanoviště hraniční kontroly
podle čl. 53 nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) č. 2017/625,

zařízení, která k němu patří, určené členským
státem k provádění úředních kontrol stanovených v
čl. 47 odst. 1;

(8)
Potraviny
ozářené
ionizujícím 31999L0002
zářením v členských státech Evropské
unie musí být při uvádění na trh v České
republice doprovázeny dokumentací s
údaji o jménu a adrese schválené
ozařovny, která ozáření provedla,
údajem o způsobu ozáření jednotlivých
druhů potravin a jejich množství.
(8) Potraviny ozářené ionizujícím
zářením v členských státech Evropské
unie, které nejsou určeny konečnému
spotřebiteli
ani
provozovateli
potravinářského
podniku,
který

62)

Čl. 3 odst. 38 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2017/625.
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čl. 53 odst. 1 Čl. 53 Úřední kontroly neprováděné na stanovištích
písm. a)
hraniční kontroly
1. Komise přijme akty v přenesené pravomoci v
souladu s článkem 144 doplňující toto nařízení o
pravidla, která stanoví, ve kterých případech a za
jakých podmínek:
a) mohou příslušné orgány provádět kontroly
totožnosti a fyzické kontroly zásilek zvířat a zboží
kategorií uvedených v čl. 47 odst. 1 na jiných
kontrolních místech, než jsou stanoviště hraniční
kontroly, za předpokladu, že tato kontrolní místa
splňují požadavky stanovené v čl. 64 odst. 3 a v
prováděcích aktech, které byly přijaty v souladu s čl.
64 odst. 4;
Čl. 6 odst. 2 Čl. 6 Označování potravin ošetřených ionizujícím
písm. b)
zářením se řídí těmito ustanoveními:
- v případě produktů, jež nejsou určeny konečným
spotřebitelům a stravovacím zařízením:
b) se vyznačí buď název a adresa zařízení, které
ozáření provedlo, nebo jeho referenční číslo, jak o
něm pojednává článek 7;

§ 12c odst. 1

provozuje stravovací službu, musí být
při uvádění na trh v České republice
doprovázeny dokumentací obsahující
jméno a adresu schválené ozařovny,
která
ozáření
provedla,
nebo
referenční číslo a způsob ozáření
jednotlivých druhů potravin.
(1) Výrobce, dovozce, maloobchodní
prodejce a distributor
tabákových
výrobků jsou povinni zajistit, aby
jednotkové balení cigaret a tabáku
určeného k ručnímu balení cigaret bylo
označeno jedinečným identifikátorem
způsobem
stanoveným
prováděcím
právním předpisem.
(1) Výrobce, dovozce, maloobchodní
prodejce a distributor tabákových
výrobků jsou povinni

32018R0574

a)
požádat
v
případech
uvedených v čl. 9, 10, 14, 16 a 18
prováděcího nařízení Komise (EU)
2018/574 Státní tiskárnu cenin, s. p.,
(dále jen „Státní tiskárna cenin“) o
přidělení jedinečného identifikátoru,
jedinečného identifikátoru na úrovni
skupinových balení a identifikačního
kódu
hospodářského
subjektu,
zařízení a stroje a

Čl. 4 odst. 1
Čl. 10
Čl. 14 odst. 1
Čl. 16 odst. 1
a2
Čl. 18 odst. 1
a2

Čl. 4 Vydavatelé identifikátorů příslušní pro
generování a vydávání jedinečných identifikátorů
1.
Pro tabákové výrobky vyrobené v Unii je
příslušným vydavatelem identifikátorů subjekt
jmenovaný pro členský stát, v němž jsou výrobky
vyrobeny.
Odchylně od prvního pododstavce je příslušným
vydavatelem identifikátorů subjekt jmenovaný pro
členský stát, na jehož trh jsou výrobky uváděny,
pokud takový požadavek uvedený členský stát
uloží.
Čl. 10 Označování pomocí jedinečných indikátorů
na úrovni skupinových balení
1. Pokud se hospodářské subjekty rozhodnou plnit
záznamové povinnosti podle čl. 15 odst. 5 směrnice
2014/40/EU pomocí záznamů skupinových balení,
označí skupinová balení obsahující tabákové
výrobky jedinečným identifikátorem („jedinečný
identifikátor na úrovni skupinového balení“).
2. Jedinečné identifikátory na úrovni skupinových
balení jsou generovány a vydávány na základě
žádosti podané příslušnému vydavateli identifikátorů
nebo přímo hospodářským subjektem.
3. Pokud je jedinečný identifikátor na úrovni
skupinového balení vygenerován na základě žádosti
podané příslušnému vydavateli identifikátorů, musí

b)
zajistit, aby jednotkové balení
cigaret a tabáku určeného k ručnímu
balení
cigaret
bylo
označeno
jedinečným identifikátorem vydaným
5

Státní tiskárnou cenin způsobem
stanoveným
prováděcím
právním
předpisem.

být v souladu se strukturou stanovenou v čl. 11
odst. 1.
4. Je-li jedinečný identifikátor na úrovni skupinového
balení
vygenerován
přímo
hospodářským
subjektem, musí být tvořen kódem individuální
jednotky vygenerovaným v souladu s normou
ISO/IEC 15459- 1:2014 nebo ISO/IEC 154594:2014 nebo jejich nejnovějšími ekvivalenty.
Čl. 14 Žádost o identifikační kód hospodářského
subjektu
1. Hospodářské subjekty a provozovatelé prvních
maloobchodních prodejen požádají o identifikační
kód hospodářského subjektu od vydavatele
identifikátorů příslušného pro každý členský stát, v
němž provozují alespoň jedno zařízení. Dovozci
požádají o identifikační kód od vydavatele
identifikátorů příslušného pro každý členský stát, na
jehož trh uvádějí své výrobky.
Čl. 16 Žádost o identifikační kód zařízení
1. Všechna zařízení od výroby až po první
maloobchodní prodejnu musí být identifikována
kódem („identifikační kód zařízení“) vygenerovaným
vydavatelem identifikátorů příslušným pro území, na
němž se zařízení nachází.
2. Hospodářské subjekty a provozovatelé prvních
maloobchodních prodejen požádají o identifikační
kód zařízení a poskytnou vydavateli identifikátorů
informace uvedené v kapitole II oddíle 1 bodě 1.4
přílohy II, ve formátu uvedeném ve zmíněném bodě.
Čl. 18 Žádost o identifikační kód stroje
1.
Každý stroj musí být identifikován kódem
6

§ 12c odst. 3

(3) Výrobce, dovozce, maloobchodní 32018R0574
prodejce a distributor
tabákových
výrobků jsou povinni zajistit, aby
jednotkové balení tabákového výrobku
jiného než cigarety nebo tabáku
určeného k ručnímu balení cigaret bylo
označeno jedinečným identifikátorem
vydaným Státní tiskárnou cenin a
způsobem
stanoveným
prováděcím
právním předpisem.
(5)
Výrobce
a
dovozce 32018D0576
§ 12c odst. 5
tabákových
výrobků
poskytnou
a6
vzorky tabákových výrobků, které
jsou
uváděny
na
trh,
Státní
zemědělské a potravinářské inspekci
na základě její žádosti. Vzorky musí
být
poskytnuty
ve
formátu
jednotkových balení a musí obsahovat
použitý bezpečnostní prvek. Státní
zemědělská a potravinářská inspekce
zaplatí za poskytnuté vzorky náhradu;
postupuje při tom podle § 11 odst. 2 a
3 kontrolního řádu.
(6) Dojde-li k ohrožení integrity
ověřovacího
elementu
bezpečnostního prvku podle čl. 6
7

Čl. 4 odst. 1

Čl. 7 odst. 2
Čl. 6 odst. 2

(„identifikační
kód
stroje“)
vygenerovaným
vydavatelem identifikátorů příslušným pro území, na
němž se stroj nachází.
2. Výrobci a dovozci požádají o identifikační kód
stroje a poskytnou vydavateli identifikátorů
informace uvedené v kapitole II oddíle 1 bodě 1.7
přílohy II, ve formátu uvedeném ve zmíněném bodě.
Čl. 4 Vydavatelé identifikátorů příslušní pro
generování a vydávání jedinečných identifikátorů
1.
Pro tabákové výrobky vyrobené v Unii je
příslušným vydavatelem identifikátorů subjekt
jmenovaný pro členský stát, v němž jsou výrobky
vyrobeny.

Čl. 7 Ověřování pravosti tabákových výrobků
1 Členské státy vyžadují, aby výrobci a dovozci
tabákových výrobků se sídlem na jejich území na
základě písemné žádosti poskytli vzorky tabákových
výrobků, které jsou momentálně uváděny na trh.
Vzorky musí být poskytnuty ve formátu
jednotkových balení a musí obsahovat použitý
bezpečnostní prvek. Na vyžádání poskytnou
členské sáty obdržené vzorky tabákových výrobků
Komisi.
Čl. 6 Integrita bezpečnostních prvků
2 Má-li členský stát důvod se domnívat, že je
ohrožena integrita jakéhokoli ověřovacího elementu
určitého bezpečnostního prvku, který se na jeho
trhu momentálně používá, musí vyžadovat, aby byl
dotčený bezpečnostní prvek nahrazen nebo

§ 12h odst. 2

odst. 2 prováděcího rozhodnutí
Komise (EU)
2018/576, ústřední
inspektorát Státní zemědělské a
potravinářské
inspekce
nařídí
nahrazení
nebo
změnu
bezpečnostního
prvku
výrobci
tabákových
výrobků,
dovozci
tabákových výrobků a poskytovateli
bezpečnostního
prvku.
Nařízení
náhrady nebo změny bezpečnostního
prvku může být prvním úkonem v
řízení.
(2) Výrobce, dovozce, maloobchodní 32014L0040
prodejce a distributor elektronických
cigaret nebo náhradních náplní do nich
jsou povinni způsobem stanoveným
prováděcím právním předpisem zajistit
na jednotkovém balení nebo vnějším a
vnějším balení elektronických cigaret
nebo náhradních náplní do nich uvedení
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změněn. V případě, že členský stát zjistí ohrožení
bezpečnostního prvku, informuje o tom do pěti
pracovních dnů dotčené výrobce, dovozce a
poskytovatele bezpečnostního prvku.

Čl. 20 odst. 4 4. Členské státy zajistí, aby:
písm. b)
b) jednotková balení a jakékoli vnější balení
elektronických cigaret a náhradních náplní:
i) obsahovala seznam všech složek obsažených ve
výrobku v sestupném pořadí podle hmotnosti a
uvedení obsahu nikotinu ve výrobku a množství
nikotinu v dávce, číslo šarže a doporučení
uchovávat výrobek mimo dosah dětí,
ii) aniž je dotčen bod i) tohoto bodu, neobsahovala
prvky nebo znaky
iii) uváděla jedno z následujících zdravotních
varování:
„Tento výrobek obsahuje nikotin, který je vysoce
návykovou látkou. Jeho užití nekuřáky se
nedoporučuje.“
Nebo
„Tento výrobek obsahuje nikotin, který je vysoce
návykovou látkou.“
O tom, které z těchto zdravotních varování se
použije, rozhodnou členské státy; uvedené v článku
13, s výjimkou čl. 13 odst. 1 písm. a) a c) ohledně
informací o obsahu nikotinu a příchutí, a

§ 12h odst. 3

Výrobce,
dovozce,
maloobchodní 32014L0040
prodejce a distributor elektronických
cigaret nebo náhradních náplní do nich
jsou povinni zajistit, aby jejich jednotková
balení obsahovala přiložený leták
obsahující

Ministerstvo zdravotnictví může nebo 32014L0040
krajské hygienické stanice jsou
oprávněny 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.
§ 13f odst. 1, (1) Výrobce, dovozce a distributor 32014L0040
dovozce, distributor a maloobchodní
2a7
prodejce tabákových výrobků jsou
povinni zaznamenávat převzetí všech
jednotkových balení do svého držení,
jakož i veškeré přesuny v rámci jejich
držení a konečný výstup jednotkových
balení z jejich držení. Tuto povinnost lze
splnit označením a záznamem celého
§ 12i odst. 3
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c) zdravotní varování splňovala požadavky
stanovené v čl. 12 odst. 2.
Čl. 20 odst. 4 4. Členské státy zajistí, aby:
písm. a)
a) jednotková balení elektronických cigaret a
náhradních náplní obsahovala leták s informacemi
o:
i) návodu k použití a skladování výrobku, včetně
odkazu na skutečnost, že výrobek není doporučen k
použití mladými lidmi a nekuřáky,
ii) kontraindikacích,
iii) varováních pro specifické rizikové skupiny,
iv) možných nepříznivých účincích,
v) návykovosti a toxicitě a
vi) kontaktních údajích výrobce nebo dovozce a
právnické nebo fyzické kontaktní osoby v Unii;
Čl. 20 odst. 9 Čl. 20 Elektronické cigarety
věta čtvrtá
Členské státy mohou rovněž požadovat od
hospodářského subjektu dodatečné informace,
například ohledně hledisek bezpečnosti a kvality
nebo jakýchkoli nepříznivých účinků elektronických
cigaret nebo náhradních náplní.

Čl. 15 odst. 5

5. Členské státy zajistí, aby všechny hospodářské
subjekty, které jsou zapojeny do obchodu s
tabákovými výrobky, od výrobce po poslední
hospodářský subjekt, jenž bezprostředně předchází
prvnímu maloobchodnímu prodejci, zaznamenávali
převzetí všech jednotkových balení do svého
držení, jakož i veškeré jejich interní pohyby a
konečný výstup jednotkových balení z jejich držení.
Tuto povinnost lze splnit prostřednictvím označení a

balení, například kartonu, krabice
kartonů či palety, zůstane-li umožněno
sledování
a
vyhledávání
všech
jednotkových balení.

záznamu celého balení, například kartonu, krabice
kartonů či palety, pokud zůstane umožněno
sledování a vyhledávání všech jednotkových balení.

(2) Výrobce, dovozce, a distributor
dovozce, distributor a maloobchodní
prodejce tabákových výrobků jsou
povinni vést úplné a přesné záznamy o
veškerém nakládání s tabákovými
výrobky podle odstavce 1.
(7) Výrobce, dovozce, a distributor
dovozce, distributor a maloobchodní
prodejce tabákových výrobků jsou
povinni údaje uchovávat v nezměněné
podobě.
§ 13f odst. 4 (4) Výrobce tabákových výrobků je 32014L0040
písm. a)
povinen
a) poskytnout dovozcům, a distributorům
dovozcům,
distributorům
a
maloobchodním
prodejcům
tabákových výrobků nezbytné zařízení,
které umožní zaznamenávat zakoupení,
prodej,
uskladnění
a
přepravu
tabákových výrobků nebo jiné nakládání
s nimi a je schopné přečíst a předat
zaznamenané údaje v elektronické
podobě do zařízení podle odstavce 3
písm. a) a b), a
Povinnost
maloobchodního 32014L0040
§ 13f odst. 8 (8)
prodejce tabákových výrobků podle
odstavce 1, 2, a 7 a povinnost výrobce
tabákových
výrobků
vůči
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Čl. 15 odst. 5

5. Členské státy zajistí, aby všechny hospodářské
subjekty, které jsou zapojeny do obchodu s
tabákovými výrobky, od výrobce po poslední
hospodářský subjekt, jenž bezprostředně předchází
prvnímu maloobchodnímu prodejci, zaznamenávali
převzetí všech jednotkových balení do svého
držení, jakož i veškeré jejich interní pohyby a
konečný výstup jednotkových balení z jejich držení.
Tuto povinnost lze splnit prostřednictvím označení a
záznamu celého balení, například kartonu, krabice
kartonů či palety, pokud zůstane umožněno
sledování a vyhledávání všech jednotkových balení.

Čl. 15 odst. 5

5. Členské státy zajistí, aby všechny hospodářské
subjekty, které jsou zapojeny do obchodu s
tabákovými výrobky, od výrobce po poslední
hospodářský subjekt, jenž bezprostředně předchází

maloobchodnímu prodejci tabákových
výrobků podle odst. 4 písm. a) se
nevztahují na místo maloobchodního
prodeje tabákových výrobků, kde
uvádí tabákové výrobky na trh.

§ 13f odst. 9

(9) Výrobce a dovozce tabákových 32014L0040
výrobků na žádost Státní zemědělské 32018R0574
a potravinářské inspekce poskytne
plný přístup k záznamu ověřovacího
postupu vytvořeného prostředkem k
ověření
neoprávněné
manipulace
podle čl. 7 prováděcího nařízení
Komise (EU) 2018/574.

Čl. 15 odst. 5
Čl. 7

prvnímu maloobchodnímu prodejci, zaznamenávali
převzetí všech jednotkových balení do svého
držení, jakož i veškeré jejich interní pohyby a
konečný výstup jednotkových balení z jejich držení.
Tuto povinnost lze splnit prostřednictvím označení a
záznamu celého balení, například kartonu, krabice
kartonů či palety, pokud zůstane umožněno
sledování a vyhledávání všech jednotkových balení.
5. Členské státy zajistí, aby všechny hospodářské
subjekty, které jsou zapojeny do obchodu s
tabákovými výrobky, od výrobce po poslední
hospodářský subjekt, jenž bezprostředně předchází
prvnímu maloobchodnímu prodejci, zaznamenávali
převzetí všech jednotkových balení do svého
držení, jakož i veškeré jejich interní pohyby a
konečný výstup jednotkových balení z jejich držení.
Tuto povinnost lze splnit prostřednictvím označení a
záznamu celého balení, například kartonu, krabice
kartonů či palety, pokud zůstane umožněno
sledování a vyhledávání všech jednotkových balení.
Čl. 7 Ověřování jedinečných identifikátorů na úrovni
jednotkových balení
1. Výrobci a dovozci zajistí, aby přímo po aplikaci
jedinečných identifikátorů na úrovni jednotkových
balení následovalo ověření těchto jedinečných
identifikátorů na úrovni jednotkových balení, pokud
jde o správnou aplikaci a čitelnost.
2. Postup uvedený v odstavci 1 musí být chráněn
prostředkem k ověření neoprávněné manipulace
dodaným a nainstalovaným nezávislou třetí stranou,
která příslušným členským státům a Komisi předloží
prohlášení, že instalovaný prostředek splňuje
požadavky tohoto nařízení.
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§ 13g
odst. 1

(1) Státní zemědělská a potravinářská 32018R0574
inspekce je národním správcem
úložiště dat pro účely sledovatelnosti
tabákových výrobků podle čl. 25
prováděcího nařízení Komise (EU)
2018/574.
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Čl. 25 odst. 1
písm. k)

3. Pokud postup uvedený v odstavci 1 nepotvrdí
správnou aplikaci a plnou čitelnost jedinečného
identifikátoru na úrovni jednotkového balení, musí
výrobci a dovozci jedinečný identifikátor na úrovni
jednotkového balení aplikovat znovu.
4. Výrobci a dovozci zajistí, aby informace
zaznamenané prostředkem k ověření neoprávněné
manipulace zůstaly k dispozici po dobu devíti
měsíců od okamžiku pořízení záznamu.
5. Na žádost členských států poskytnou výrobci a
dovozci plný přístup k záznamu ověřovacího
postupu vytvořeného prostředkem k ověření
neoprávněné manipulace.
6. Odchylně od odstavců 2, 4 a 5 se povinnost
instalovat prostředek k ověření neoprávněné
manipulace nepoužije:
a) do 20. května 2020 na výrobní procesy
provozované
hospodářskými
subjekty
nebo
případně skupinou podniků, k níž náleží, které v
průběhu kalendářního roku 2019 na úrovni Unie
použily méně než 120 milionů jedinečných
identifikátorů na úrovni jednotkových balení;
b) do 20. května 2021 na výrobní procesy
provozované hospodářskými subjekty, které spadají
pod definici malých a středních podniků stanovenou
v doporučení Komise 2003/361/ES;
c) na plně manuální výrobní procesy.
Čl. 25 Obecné charakteristiky systému úložišť
1. Systém úložišť splňuje tyto podmínky:
k) je přístupný pro příslušné orgány členských států
a pro Komisi. Národní správci určení členskými
státy a útvary Komise mají udělena přístupová
práva, která jim umožňují vytvářet, spravovat a rušit
uživatelská přístupová práva pro úložiště a

§ 13g
odst. 2

(2) Státní tiskárna cenin je na úrovni 32018R0574
jednotkového balení podle čl. 6
prováděcího nařízení Komise (EU)
2018/574 na území České republiky
jediným vydavatelem
a)
jedinečného
identifikátoru
podle čl. 3 prováděcího nařízení
Komise (EU) 2018/574,
b)
jedinečného identifikátoru na
úrovni skupinového balení podle čl.
10 prováděcího nařízení Komise (EU)
2018/574,
c)
identifikačního
kódu
hospodářského subjektu podle čl. 14
prováděcího nařízení Komise (EU)
2018/574,
d)
identifikačního kódu zařízení
podle čl. 16 prováděcího nařízení
Komise (EU) 2018/574 a
e)
identifikačního kódu stroje
podle čl. 18 prováděcího nařízení
Komise (EU) 2018/574.
13

Čl. 3
Čl. 4 odst. 1
Čl. 10
Čl. 14 odst. 1
Čl. 16 odst.
1,2
Čl. 18 odst.
1,2

související operace stanovené v této kapitole
prostřednictvím grafického rozhraní pro správu
uživatelů. Grafické rozhraní pro správu uživatelů
musí být slučitelné s nařízením (EU) č. 910/2014,
zejména pokud jde o příslušná opakovaně
použitelná řešení poskytovaná jako stavební bloky
podle telekomunikační části Nástroje pro propojení
Evropy. Národní správci určení členskými státy
musí mít možnost udělovat následná přístupová
práva dalším uživatelům, kteří spadají pod jejich
odpovědnost;
Čl. 3 Vydavatel identifikátorů
1. Každý členský stát jmenuje subjekt („vydavatele
identifikátorů“),
který
bude
odpovědný
za
generování a vydávání jedinečných identifikátorů v
souladu s články 8, 9, 11 a 13, a to ve lhůtě nejvýše
jednoho roku od data vstupu tohoto prováděcího
nařízení v platnost.
2.
Členské státy zajistí, aby bylo jmenování
vydavatele identifikátorů, který k výkonu svých
funkcí hodlá využít subdodavatelů, vzato v úvahu
pouze tehdy, pokud jim byla sdělena totožnost
veškerých navrhovaných subdodavatelů.
3.
Vydavatel identifikátorů musí být nezávislý a
musí splňovat kritéria stanovená v článku 35.
4. Každý vydavatel identifikátorů musí být vybaven
jedinečným identifikačním kódem. Kód se skládá z
alfanumerických
znaků
a
splňuje
normu
Mezinárodní
organizace
pro
normalizaci/Mezinárodní elektrotechnické komise
(„ISO/IEC“) 15459-2:2015.
5. Je-li stejný vydavatel identifikátorů jmenován ve
více než jednom členském státě, musí být
identifikovatelný stejným kódem.

Čl. 4 Vydavatelé identifikátorů příslušní pro
generování a vydávání jedinečných identifikátorů
1.
Pro tabákové výrobky vyrobené v Unii je
příslušným vydavatelem identifikátorů subjekt
jmenovaný pro členský stát, v němž jsou výrobky
vyrobeny.
Čl. 10 Označování pomocí jedinečných indikátorů
na úrovni skupinových balení
1. Pokud se hospodářské subjekty rozhodnou plnit
záznamové povinnosti podle čl. 15 odst. 5 směrnice
2014/40/EU pomocí záznamů skupinových balení,
označí skupinová balení obsahující tabákové
výrobky jedinečným identifikátorem („jedinečný
identifikátor na úrovni skupinového balení“).
2. Jedinečné identifikátory na úrovni skupinových
balení jsou generovány a vydávány na základě
žádosti podané příslušnému vydavateli identifikátorů
nebo přímo hospodářským subjektem.
3.
Pokud je jedinečný identifikátor na úrovni
skupinového balení vygenerován na základě žádosti
podané příslušnému vydavateli identifikátorů, musí
být v souladu se strukturou stanovenou v čl. 11
odst. 1.
4.
Je-li jedinečný identifikátor na úrovni
skupinového
balení
vygenerován
přímo
hospodářským subjektem, musí být tvořen kódem
individuální jednotky vygenerovaným v souladu s
normou ISO/IEC 15459-1:2014 nebo ISO/IEC
15459-4:2014 nebo jejich nejnovějšími ekvivalenty.
Čl. 14 Žádost o identifikační kód hospodářského
subjektu
14

1. Hospodářské subjekty a provozovatelé prvních
maloobchodních prodejen požádají o identifikační
kód hospodářského subjektu od vydavatele
identifikátorů příslušného pro každý členský stát, v
němž provozují alespoň jedno zařízení. Dovozci
požádají o identifikační kód od vydavatele
identifikátorů příslušného pro každý členský stát, na
jehož trh uvádějí své výrobky.
Čl. 16 Žádost o identifikační kód zařízení
1.
Všechna zařízení od výroby až po první
maloobchodní prodejnu musí být identifikována
kódem („identifikační kód zařízení“) vygenerovaným
vydavatelem identifikátorů příslušným pro území, na
němž se zařízení nachází.
2. Hospodářské subjekty a provozovatelé prvních
maloobchodních prodejen požádají o identifikační
kód zařízení a poskytnou vydavateli identifikátorů
informace uvedené v kapitole II oddíle 1 bodě 1.4
přílohy II, ve formátu uvedeném ve zmíněném bodě.

§ 13g odst. (3) Státní zemědělská a potravinářská 32018R0574
3
inspekce je oprávněna uzavírat další
dohody
o
úrovni
služeb
s
poskytovatelem
sekundárního
15

Čl. 27 odst.
11

Čl. 18 Žádost o identifikační kód stroje
1.
Každý stroj musí být identifikován kódem
(„identifikační
kód
stroje“)
vygenerovaným
vydavatelem identifikátorů příslušným pro území, na
němž se stroj nachází.
2. Výrobci a dovozci požádají o identifikační kód
stroje a poskytnou vydavateli identifikátorů
informace uvedené v kapitole II oddíle 1 bodě 1.7
přílohy II, ve formátu uvedeném ve zmíněném bodě.
Čl. 27 Sekundární úložiště
11. Členské státy a Komise si ponechají právo
uzavírat další dohody o úrovni služeb s
poskytovatelem sekundárního úložiště za účelem

úložiště podle čl. 27 prováděcího
nařízení Komise (EU) 2018/574.

§ 13g odst. (4) V případě odesílání a překládky 32018R0574
4
jednotkových
nebo
skupinových
balení tabákových výrobků s celkovou
hmotností nižší než 10 kg určených
mimo Evropskou unii lze povinnost
podle čl. 32 odst. 1 písm. c) až e)
prováděcího nařízení Komise (EU)
2018/574 splnit poskytnutím přístupu
k záznamům systému sledování
zásilek, který patří provozovateli
logistických nebo poštovních služeb.
§ 13g odst. (5) Nezávislá třetí strana, která dodala 32018R0574
5
a nainstalovala prostředek k ověření
neoprávněné manipulace, předloží po
jeho instalaci bez zbytečného odkladu
Státní zemědělské a potravinářské
inspekci
a
Evropské
komisi
prohlášení podle čl. 7 prováděcího
nařízení Komise (EU) 2018/574.
§ 13g odst. (6) V případě zjištění vážného 32018R0574
6, 7 a 8
porušení požadavků na výrobu,
dovoz,
distribuci nebo uvádění
tabákových
výrobků
na
trh
stanovených tímto zákonem nebo
přímo
použitelným
předpisem
Evropské unie rozhodne ústřední
inspektorát Státní zemědělské a
potravinářské inspekce o deaktivaci
a)
identifikačního
kódu
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Čl. 32 odst. 5

Čl. 7 odst. 2

Čl. 15 odst. 4
Čl. 17 odst. 4
Čl. 19 odst. 4

sjednání smlouvy s tímto poskytovatelem na výkon
dalších služeb, které nejsou upraveny v tomto
nařízení. Poskytovatel sekundárního úložiště může
za poskytování těchto dalších služeb účtovat
přiměřené poplatky
Čl. 32 Zaznamenávání a předávání informací o
pohybech výrobku
5. V případě odesílání a překládky jednotkových
nebo skupinových balení tabákových výrobků s
celkovou hmotností nižší než 10 kg určených mimo
Unii mohou členské státy, v nichž se odesílací
zařízení nachází, umožnit, aby byla záznamová
povinnost podle odst. 1 písm. c) až e) splněna
poskytnutím přístupu k záznamům systému
sledování zásilek, který patří provozovateli
logistických nebo poštovních služeb.
Čl. Ověřování jedinečných identifikátorů na úrovni
jednotkových balení
2. Ověřování jedinečných identifikátorů na úrovni
jednotkových balení

Čl. 15 Vydávání a registrace identifikačních kódů
hospodářských subjektů
4. V odůvodněných případech mohou členské státy
v souladu se svými vnitrostátními právními předpisy
požadovat, aby vydavatel identifikátorů deaktivoval
identifikační kód hospodářského subjektu. V těchto
případech členský stát o deaktivaci informuje
hospodářský subjekt nebo provozovatele první
maloobchodní prodejny a zároveň uvede důvody
této deaktivace. Deaktivace identifikačního kódu

hospodářského subjektu podle čl. 15
prováděcího nařízení Komise (EU)
2018/574,
b)
identifikačního kódu zařízení
podle čl. 17 prováděcího nařízení
Komise (EU) 2018/574, nebo
c)
identifikačního kódu stroje
podle čl. 19 prováděcího nařízení
Komise (EU) 2018/574

hospodářského subjektu povede k automatické
deaktivaci souvisejících identifikačních kódů
zařízení a identifikačních kódů strojů.
Čl. 17 Vydávání a registrace identifikačních kódů
zařízení
4.
V odůvodněných případech mohou členské
státy požadovat, aby vydavatel identifikátorů
deaktivoval identifikační kód zařízení. V těchto
případech členský stát o deaktivaci informuje
hospodářský subjekt nebo provozovatele první
maloobchodní prodejny a zároveň uvede důvody
této deaktivace. Deaktivace identifikačního kódu
zařízení povede k
automatické deaktivaci
souvisejících identifikačních kódů strojů.

a Státní tiskárna cenin identifikační
kód podle písm. a), b) nebo c)
neprodleně deaktivuje a o deaktivaci
kódu informuje Státní zemědělskou a
potravinářskou inspekci.
(7) Státní zemědělská a potravinářská
inspekce
s
uvedením
důvodů
informuje o deaktivaci kódu podle
odst. 6 písm. a) a b) výrobce, dovozce,
distributora,
maloobchodního
prodejce nebo provozovatele první
maloobchodní prodejny a o deaktivaci
kódu podle odstavce 6 písm. c)
informuje výrobce nebo dovozce
tabákových výrobků.

§ 15 odst. 4

Čl. 19 Vydávání a registrace identifikačních kódů
strojů
4.
V odůvodněných případech mohou členské
státy požadovat, aby vydavatel identifikátorů
deaktivoval identifikační kód stroje. V těchto
případech členský stát o deaktivaci informuje
výrobce a dovozce a zároveň uvede důvody této
deaktivace.

(8) Rozhodnutí podle odstavce 6 může
být prvním úkonem v řízení.
(4) Ministerstvo zajišťuje systém správní 32017R0625
pomoci a spolupráce52) a koordinuje

52)

Čl. 50 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002.
Hlava IV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004.
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Čl. 103 odst.
3

Čl. 103 Styčná místa
3. Členské státy sdělí Komisi a dalším členským

§ 15 odst. 7

činnost zúčastněných správních úřadů,
dozorových
orgánů
a
ostatních
zúčastněných organizací. Ministerstvo
předá a aktualizuje kontaktní údaje
styčných míst podle čl. 103 nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU)
2017/625 Evropské komisi a členským
státům Evropské unie.
(7) Ministerstvo je kontaktním místem a 32017R0625
koordinuje přípravu a zpracovává
jednotný integrovaný víceletý vnitrostátní
plán kontrol a roční zprávy o
prováděných kontrolách podle čl. 41 až
44 nařízení Evropského parlamentu a
Rady (ES) č. 882/2004.
(7) Ministerstvo je kontaktním místem,
koordinuje přípravu, zpracování a
zveřejnění
a
zajistí
předložení
víceletého
vnitrostátního
plánu
kontrol podle čl. 109 až 111 nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU)
2017/625
a
výroční
zprávy
o prováděných kontrolách podle čl.
113 nařízení Evropského parlamentu a
Rady (EU) 2017/625.

státům kontaktní údaje svých styčných míst, která
byla určena v souladu s odstavcem 1, a veškeré
jejich následné změny.

Čl. 109 až
čl. 111
Čl. 113

Čl. 109 Víceleté vnitrostátní plány kontrol a jediný
subjekt pro víceleté vnitrostátní plány kontrol
1. Členské státy zajistí, aby příslušné orgány
prováděly úřední kontroly, na které se vztahuje toto
nařízení, na základě víceletého vnitrostátního plánu
kontrol, jehož příprava a provádění probíhá na jejich
území koordinovaným způsobem.
2. Členské státy určí jediný subjekt pověřený:
a) koordinací přípravy víceletého vnitrostátního
plánu kontrol mezi všemi příslušnými orgány
odpovědnými za úřední kontroly;
b) zajištěním ucelenosti víceletého vnitrostátního
plánu kontrol;
c) shromažďováním informací o provádění
víceletého vnitrostátního plánu kontrol za účelem
předkládání výročních zpráv podle článku 113 a za
účelem případné revize a aktualizace uvedeného
plánu v souladu s čl. 111 odst. 2.
Čl. 110 Obsah víceletých vnitrostátních plánů
kontrol
1. Víceleté vnitrostátní plány kontrol musí být
vypracovány tak, aby se zajistilo naplánování
úředních kontrol ve všech oblastech, na něž se
vztahují pravidla uvedená v čl. 1 odst. 2, v souladu s
kritérii stanovenými v článku 9 a v pravidlech
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stanovených v článcích 18 až 27.
2. Víceleté vnitrostátní plány kontrol obsahují
obecné informace o struktuře a organizaci systémů
úředních kontrol prováděných v daném členském
státě v jednotlivých dotčených oblastech a
přinejmenším informace o:
a) strategických cílech víceletého vnitrostátního
plánu kontrol a o tom, jak jsou tyto cíle zohledněny
při stanovování priorit úředních kontrol a přidělování
zdrojů;
b) kategorizaci rizik úředních kontrol;
c) určení příslušných orgánů a jejich úkolů na
centrální, regionální a místní úrovni a zdrojích, které
mají tyto orgány k dispozici;
d) případném přenesení úkolů na pověřené
subjekty;
e) celkové organizaci a řízení úředních kontrol na
celostátní, regionální a místní úrovni, včetně
úředních kontrol v jednotlivých zařízeních;
f) kontrolních systémech použitých pro různá
odvětví a o koordinaci mezi různými útvary
příslušných orgánů odpovědných za úřední kontroly
v těchto odvětvích;
g) zavedených postupech a opatřeních zajišťujících
soulad s povinnostmi příslušných orgánů uvedenými
v čl. 5 odst. 1;
h) školení pracovníků příslušných orgánů;
i) dokumentovaných postupech uvedených v čl. 12
odst. 1;
j) celkové organizaci a provádění pohotovostních
plánů v souladu s pravidly uvedenými v čl. 1 odst. 2
a
k) celkové organizaci spolupráce a vzájemné
pomoci mezi příslušnými orgány v členských
19

státech.
Čl. 111 Příprava, aktualizace a revize víceletých
vnitrostátních plánů kontrol
1. Členské státy zajistí zpřístupnění víceletých
vnitrostátních plánů kontrol uvedených v čl. 109
odst. 1 veřejnosti, s výjimkou těch částí, jejichž
zveřejnění by mohlo narušit účinnost úředních
kontrol.
2. Víceletý vnitrostátní plán kontrol je pravidelně
aktualizován za účelem svého přizpůsobení
změnám pravidel uvedených v čl. 1 odst. 2 a
revidován s přihlédnutím alespoň k těmto faktorům:
a) výskyt nových nákaz, škodlivých organismů
rostlin nebo jiných rizik pro zdraví lidí, zvířat nebo
rostlin, pro dobré životní podmínky zvířat nebo, v
případě GMO a přípravků na ochranu rostlin, také
pro životní prostředí;
b) významné změny struktury, řízení nebo činnosti
příslušných orgánů členských států;
c) výsledky úředních kontrol členských států;
d) výsledky kontrol prováděných Komisí v členském
státě v souladu s čl. 116 odst. 1;
e) vědecké poznatky a
f)
výsledky
úředních
kontrol
provedených
příslušnými orgány třetích zemí v členském státě.
3. Členské státy Komisi na požádání poskytnou
nejaktuálnější verzi svého víceletého vnitrostátního
plánu kontrol.
Čl. 113 Výroční zprávy členských států
1. Každý rok do 31. srpna předloží jednotlivé
členské státy Komisi zprávu, ve které uvedou:
a) veškeré změny, které provedly ve svých
20

§ 15 odst. 8 (8) Ministerstvo přijímá žádosti
32015R2283
písm. d)
d) o souhlas s uvedením na trh nových
potravin nebo nových složek potravin o
určení statusu nových potravin podle
čl. 4 nařízení Evropského parlamentu
a Rady (EU) 2015/2283,
21

Čl. 4

víceletých vnitrostátních plánech kontrol za účelem
zohlednění faktorů uvedených v čl. 111 odst. 2;
b) výsledky úředních kontrol provedených v
předchozím roce na základě svého víceletého
vnitrostátního plánu kontrol;
c) typ a počet případů nesouladu s pravidly
uvedenými v čl. 1 odst. 2, které příslušné orgány
zjistily v předchozím roce v jednotlivých oblastech;
d) opatření k zajištění účinného provádění svého
víceletého vnitrostátního plánu kontrol, včetně
donucovacích opatření a jejich výsledků, a
e) odkaz na internetové stránky příslušného orgánu
obsahující veřejné informace o poplatcích nebo
platbách uvedené v čl. 85 odst. 2.
2. Za účelem zajištění jednotného uspořádání
výročních zpráv uvedených v odstavci 1 Komise
prostřednictvím prováděcích aktů přijme a podle
potřeby aktualizuje jednotné vzorové formuláře pro
předkládání informací a údajů uvedených v
zmíněném odstavci.
Tyto prováděcí akty pokud možno umožní použít
jednotné vzorové formuláře přijaté Komisí pro účely
předkládání jiných zpráv o úředních kontrolách,
které mají příslušné orgány Komisi předkládat v
souladu s pravidly uvedenými v čl. 1 odst. 2. Tyto
prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem
podle čl. 145 odst. 2.
Čl. 4 Postup pro určování statusu nových potravin
1. Provozovatelé potravinářských podniků ověří, zda
potravina, kterou hodlají uvést na trh v Unii, spadá
do oblasti působnosti tohoto nařízení či nikoli.
2. V případě, že si provozovatelé potravinářských
podniků nejsou jisti, zda potravina, kterou hodlají
uvést na trh v Unii, spadá do oblasti působnosti

§ 15a odst. 1 (1) Ministerstvo
32017R0625
e)
určí
na
návrh příslušného
písm. e)
dozorového orgánu podle § 14
stanoviště
hraniční
kontroly
postupem podle čl. 59 odst. 1 nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU)
2017/625,
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Čl. 59

tohoto nařízení, či nikoli, konzultují členský stát, v
němž hodlají novou potravinu uvést na trh jako
první. Provozovatelé potravinářských podniků
poskytnou členskému státu nezbytné informace,
aby mu umožnili určit, zda určitá potravina spadá do
oblasti působnosti tohoto nařízení, či nikoli.
3. Členské státy mohou vést konzultace s dalšími
členskými státy a Komisí, aby určily, zda potravina
spadá do oblasti působnosti tohoto nařízení, či
nikoli.
4. Komise určí prostřednictvím prováděcích aktů
procedurální
kroky
konzultačního
postupu
stanoveného v odstavcích 2 a 3 tohoto článku,
včetně lhůt a způsobů zveřejnění statusu potraviny.
Tyto prováděcí akty se přijmou přezkumným
postupem podle čl. 30 odst. 3.
Čl. 59 Určení stanovišť hraniční kontroly
1. Členské státy určí stanoviště hraniční kontroly za
účelem provádění úředních kontrol u jedné nebo
více zvířat a zboží kategorií uvedených v čl. 47 odst.
1.
2. Členské státy před určením stanoviště hraniční
kontroly oznámí tuto skutečnost Komisi. Oznámení
musí obsahovat veškeré informace nezbytné k
tomu, aby Komise mohla ověřit, zda navrhované
stanoviště hraniční kontroly splňuje minimální
požadavky stanovené v článku 64.
3. Do tří měsíců od obdržení oznámení podle
odstavce 2 Komise vyrozumí daný členský stát:
a) o tom, zda je určení navrhovaného stanoviště
hraniční kontroly podmíněno příznivým výsledkem
kontroly provedené odborníky Komise v souladu s
článkem 116 za účelem ověření souladu s
minimálními požadavky stanovenými v článku 64, a

§ 15a odst. 1 (1) Ministerstvo
32017R0625
f) zruší na návrh příslušného
písm. f) a g)
dozorového orgánu podle § 14 určení
stanoviště hraniční kontroly podle čl.
62 nařízení Evropského parlamentu a
Rady (EU) 2017/625,
g) uvědomí podle čl. 62 nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU)
2017/625 Evropskou komisi a ostatní
členské státy Evropské unie o tom, že
určení stanoviště hraniční kontroly
bylo zrušeno, a o důvodech tohoto
zrušení,
§ 15a odst. 1 (1) Ministerstvo
32017R0625
h) pozastaví na návrh příslušného
písm. h)
dozorového orgánu podle § 14 určení
stanoviště hraniční kontroly, o této
skutečnosti
uvědomí
Evropskou
komisi a ostatní členské státy, vyznačí
pozastavení v seznamu stanovišť
hraniční kontroly na území České
republiky a za stanovených podmínek
toto pozastavení zruší v souladu s čl.
23

Čl. 62

Čl. 63

b) o datu této kontroly, které nesmí být pozdější než
šest měsíců od oznámení.
4.
Pokud Komise v souladu s odstavcem 3
vyrozuměla členský stát, že provedení kontroly není
nutné, může členský stát provést určení.
5. Členský stát pozdrží určení stanoviště hraniční
kontroly do okamžiku, než mu Komise sdělí příznivý
výsledek kontroly. Komise sdělí výsledky své
kontroly podle odst. 3 písm. a) do tří měsíců od
jejího provedení.
Čl. 62 Zrušení určení stanovišť hraniční kontroly
uvedené v článku 64, členské státy:
a) zruší určení uvedené v čl. 59 odst. 1 pro všechny
nebo pro některé kategorie zvířat a zboží, pro které
bylo určení učiněno, a
b) vyškrtnou tato stanoviště hraniční kontroly ze
seznamů uvedených v čl. 60 odst. 1 pro kategorie
zvířat a zboží, pro které je určení zrušeno.
2. Členské státy uvědomí Komisi a ostatní členské
státy o tom, že určení stanoviště hraniční kontroly
bylo podle odstavce 1 zrušeno, a o důvodech tohoto
zrušení.
Čl. 63 Pozastavení určení stanovišť hraniční
kontroly
1. Členský stát pozastaví určení stanoviště hraniční
kontroly a nařídí, aby byla jeho činnost zastavena
pro všechny nebo některé kategorie zvířat a zboží,
pro které bylo určení učiněno, pokud tyto činnosti
mohou způsobovat riziko pro zdraví lidí, zvířat nebo
rostlin, pro dobré životní podmínky zvířat nebo, v
případě GMO a přípravků na ochranu rostlin, také
pro životní prostředí. Je-li dané riziko vážné,

63 nařízení Evropského parlamentu a
Rady (EU) 2017/625,

§ 15a odst. 1 (1) Ministerstvo
32017R0625
i)
zveřejní na svých internetových
písm. i)
stránkách
aktualizovaný
seznam
stanovišť hraniční kontroly na území
České republiky podle čl. 60 odst. 1
nařízení Evropského parlamentu a
Rady (EU) 2017/625 a informuje
Evropskou komisi o kontaktních
údajích včetně jejich zpřístupnění
podle čl. 4 odst. 4 nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU)
2017/625,

Čl. 4 odst. 4
Čl. 60 odst. 1

pozastaví se určení s okamžitou platností.
2. Členské státy uvědomí Komisi a ostatní členské
státy okamžitě o tom, že určení stanoviště hraniční
kontroly bylo pozastaveno, a o důvodech tohoto
pozastavení.
3. Členské státy vyznačí pozastavení určení
stanoviště hraniční kontroly v seznamech
uvedených v čl. 60 odst. 1.
4. Pozastavení uvedené v odstavci 1 členské státy
zruší, jakmile:
a) se příslušné orgány přesvědčí, že riziko uvedené
v odstavci 1 již neexistuje, a
b) sdělily Komisi a ostatním členským státům, na
základě jakých informací bylo pozastavení zrušeno.
5. Tímto článkem nejsou dotčeny pravomoci
členských států rozhodnout o pozastavení určení
stanovišť hraniční kontroly z jiných důvodů, než jsou
důvody uvedené v tomto nařízení.
Čl. 4 Určení příslušných orgánů
4. Členské státy zajistí, aby byla Komise
informována o kontaktních údajích a veškerých
případných změnách ohledně:
a) příslušných orgánů určených v souladu s
odstavcem 1;
b) jediných orgánů určených v souladu s odst. 2
písm. b);
c) kontrolních orgánů pro ekologickou produkci
uvedených v odstavci 3;
d) pověřených subjektů uvedených v čl. 28 odst. 1.
Informace uvedené v prvním pododstavci členské
státy
rovněž
zpřístupní
veřejnosti,
včetně
zpřístupnění na internetu.
Čl. 60 Zařazení stanovišť hraniční kontroly na
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§ 15a odst. 1 (1) Ministerstvo
32017R0625
j)
určí na návrh příslušného
písm. j)
dozorového orgánu podle § 14
národní referenční laboratoř a zajistí
naplnění požadavků podle čl. 100
nařízení Evropského parlamentu a
Rady (EU) 2017/625,
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Čl. 100 odst.
1, 4 a 5

seznam
1. Každý členský stát zpřístupní na internetu
aktualizované seznamy stanovišť hraniční kontroly
na svém území, ve kterých u každého stanoviště
hraniční kontroly uvede tyto informace:
a) kontaktní údaje;
b) provozní dobu;
c) přesné místo, a zda se jedná o přístav, letiště
anebo železniční nebo silniční místo vstupu, a
d) zvířata a zboží kategorií uvedených
Čl. 100 Určení národních referenčních laboratoří
1. Členské státy určí pro každou referenční
laboratoř Evropské unie určenou v souladu s čl. 93
odst. 1 jednu nebo více národních referenčních
laboratoří.
Členské státy mohou určit národní referenční
laboratoř rovněž v případě, že neexistuje žádná
odpovídající referenční laboratoř Evropské unie.
Členský stát může určit laboratoř umístěnou v jiném
členském státě nebo ve třetí zemi, která je smluvní
stranou Dohody o Evropském hospodářském
prostoru.
Jedna laboratoř může být určena jako národní
referenční laboratoř pro více členských států.
4. Členské státy:
a) sdělí názvy a adresy jednotlivých národních
referenčních laboratoří Komisi, příslušné referenční
laboratoři Evropské unie a ostatním členským
státům;
b) informace uvedené v písmeni a) zveřejní a
c) v případě potřeby informace uvedené v písmeni
a) aktualizují.
5. Členské státy, které mají pro referenční laboratoř
Evropské unie více než jednu národní referenční

§ 15a odst. 1 (1) Ministerstvo
32017R0625
k)
zpracuje a ve spolupráci s
písm. k)
Ministerstvem
zdravotnictví,
Ministerstvem obrany a Ministerstvem
vnitra aktualizuje pohotovostní plány
pro potraviny podle čl. 115 odst. 1 až 3
nařízení Evropského parlamentu a
Rady (EU) 2017/625,

Čl. 115 odst.
1, 2 a 3

§ 15a odst. 1 (1) Ministerstvo
32017R0625
l)
informuje Evropskou komisi
písm. l)
podle čl. 124 odst. 1 nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU)
2017/625 o kontrolách, které plánuje
třetí země provést v České republice,
§ 15a odst. 1 (1) Ministerstvo
32015R2283
m)
určuje status nových potravin 32018R0456

Čl. 124 odst.
1
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Čl. 4 odst. 1.
2a3

laboratoř, zajistí, aby tyto laboratoře úzce
spolupracovaly, a byla tak zajištěna účinná
koordinace mezi nimi, s jinými národními
laboratořemi a s referenční laboratoří Evropské
unie.
Čl. 115 Pohotovostní plány pro potraviny a krmiva
1. K uplatňování obecného plánu řízení krizí
uvedeného v čl. 55 odst. 1 nařízení (ES) č.
178/2002 vypracují členské státy pohotovostní plány
pro potraviny a krmiva obsahující opatření, která se
neprodleně učiní v případě, že je zjištěno, že
potravina nebo krmivo představuje – přímo nebo
prostřednictvím životního prostředí – vážné riziko
pro zdraví lidí nebo zvířat.
2. V pohotovostních plánech pro potraviny a krmiva
podle odstavce 1 se uvedou:
a) příslušné orgány, které se na nich mají podílet;
b) pravomoci a povinnosti orgánů uvedených v
písmeni a) a
c) kanály a postupy pro sdílení informací mezi
příslušnými orgány a případně dalšími stranami.
3. Členské státy své pohotovostní plány pro
potraviny a krmiva pravidelně přezkoumávají s
cílem zohlednit změny v organizaci příslušných
orgánů a zkušenosti získané při provádění plánu a
při simulačních cvičeních.
Čl. 124 Kontroly třetích zemí prováděné v členských
státech
1. Členské státy uvědomí Komisi o kontrolách,
které v oblastech, na které se vztahují pravidla
uvedená v čl. 1 odst. 2, plánují na jejich území
provést příslušné orgány třetích zemí.
Čl. 4 Postup pro určování statusu nových potravin
1. Provozovatelé potravinářských podniků ověří, zda

písm. m)

podle čl. 4 nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) 2015/2283 a je
příslušným
orgánem
při
procedurálních krocích podle tohoto
nařízení a při provádění konzultačního
postupu pro určování statusu nových
potravin podle prováděcího nařízení
Komise (EU) 2018/456,

potravina, kterou hodlají uvést na trh v Unii, spadá
do oblasti působnosti tohoto nařízení či nikoli.
2. V případě, že si provozovatelé potravinářských
podniků nejsou jisti, zda potravina, kterou hodlají
uvést na trh v Unii, spadá do oblasti působnosti
tohoto nařízení, či nikoli, konzultují členský stát, v
němž hodlají novou potravinu uvést na trh jako
první. Provozovatelé potravinářských podniků
poskytnou členskému státu nezbytné informace,
aby mu umožnili určit, zda určitá potravina spadá do
oblasti působnosti tohoto nařízení, či nikoli.
3. Členské státy mohou vést konzultace s dalšími
členskými státy a Komisí, aby určily, zda potravina
spadá do oblasti působnosti tohoto nařízení, či
nikoli.
Čl. 2 písm. a)
a b)
Čl. 3 odst. 1
Čl. 4 odst. 1
Čl. 5 odst. 1,
2, 3 písm. a),
odst. 4
Čl. 6 odst. 1,
2,4, 5
Čl. 8
Čl. 9 odst. 4

Čl. 2 Definice
a) „žádostí o konzultaci“ se rozumí žádost
provozovatele potravinářského podniku o určení
statusu nové potraviny pro určitou potravinu
předložená přijímajícímu členskému státu;
b) „přijímajícím členským státem“ se rozumí členský
stát, v němž hodlá provozovatel potravinářského
podniku uvést určitou potravinu poprvé na trh.
Čl. 3 Předložení žádosti o konzultaci
1. Provozovatel potravinářského podniku konzultuje
přijímající členský stát podle čl. 4 odst. 2 nařízení
(EU) 2015/2283 tím způsobem, že uvedenému
členskému státu předloží žádost o konzultaci.
Čl. 4 obsah a forma žádosti o konzultaci
1. Žádost o konzultaci se předloží přijímajícímu
členskému státu v elektronické podobě a musí
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obsahovat tyto náležitosti:
3. Technická dokumentace uvedená v odst. 1 písm.
b) musí obsahovat informace nezbytné k tomu, aby
mohl přijímající členský stát učinit závěr o statusu
nové potraviny, a vypracuje se podle vzoru
stanoveného v příloze II.
Čl. 5 Postupy pro ověření platnosti žádosti o
konzultaci
1. Přijímající členský stát neprodleně ověří, zda
žádost o konzultaci splňuje požadavky stanovené v
článku 4.
2. Pokud provozovatel potravinářského podniku
předloží v žádosti o konzultaci nedostatečné
informace,
požádá přijímající členský stát
provozovatele potravinářského podniku, aby poskytl
doplňující informace nebo aby žádost o konzultaci
ve lhůtě stanovené přijímajícím členským státem
příslušným způsobem aktualizoval.
3. Žádost o konzultaci se považuje za neplatnou,
pokud:
a) provozovatel potravinářského podniku neposkytl
požadované doplňující informace nebo žádost o
konzultaci ve lhůtě stanovené přijímajícím členským
státem neaktualizoval;
4. Přijímající členský stát rozhodne o platnosti
žádosti o konzultaci a neprodleně o svém
rozhodnutí informuje provozovatele potravinářského
podniku, ostatní členské státy a Komisi. Pokud se
žádost o konzultaci považuje za neplatnou, uvede
přijímající členský stát důvody pro tento závěr.
Čl. 6 Postupy pro posuzování platné žádosti o
konzultaci
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1. Přijímající členský stát učiní závěr ohledně
statusu nové potraviny u dané potraviny do čtyř
měsíců ode dne, kdy rozhodl o platnosti žádosti o
konzultaci.
2. Pokud přijímající členský stát zjistí, že nemá k
dispozici dostatečné důkazy, aby mohl o statusu
nové potraviny u dané potraviny rozhodnout, může
požádat provozovatele potravinářského podniku,
aby poskytl doplňující informace. Lhůtu pro
uvedenou žádost určí společně s provozovatelem
potravinářského podniku.
Přijímající členský stát může konzultovat ostatní
členské státy a Komisi.
4. V řádně odůvodněných případech může
přijímající členský stát prodloužit lhůtu uvedenou v
odstavci 1 nejvýše o čtyři měsíce. Přijímající členský
stát informuje o svém rozhodnutí provozovatele
potravinářského podniku, ostatní členské státy a
Komisi a poskytne odůvodnění.
5. Poté, co přijímající členský stát učiní závěr
ohledně statusu nové potraviny u dané potraviny,
oznámí neprodleně své rozhodnutí provozovateli
potravinářského podniku, ostatním členským státům
a Komisi a poskytne odůvodnění v souladu s
článkem 7 tohoto nařízení.
Čl. 8 Příslušné orgány členských států
Členské státy poskytnou Komisi do 1. března 2018
kontaktní údaje příslušných vnitrostátních orgánů a
kontaktní údaje příslušných kontaktních míst
určených pro účely tohoto nařízení.
Komise zveřejní uvedené kontaktní údaje na
internetových stránkách Komise do 1. května 2018.
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§ 15a odst. 1 (1) Ministerstvo
32015R2283
n)
podává
Evropské
komisi
písm. n)
žádost o určení statusu nových
potravin
podle
čl.
5
nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU)
2015/2283 a předkládá Evropské
komisi odůvodněné námitky, které se
týkají bezpečnosti, proti uvedení
tradiční potraviny na trh v Evropské
unii podle čl. 15 nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) 2015/2283,

Čl. 5
Čl. 15 odst. 2

§ 15a odst. 1 (1) Ministerstvo
02013R1308
o)
vydává osvědčení o odborné
písm. o)
způsobilosti k provádění klasifikace
jatečných zvířat podle § 4a, přijímá
opatření pro klasifikační stupnici Unie
pro jatečně upravená těla podle čl. 10
a přílohy IV nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) 1308/2013,

Čl. 10
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Čl. 9 Důvěrnost
4. Pokud jsou podle čl. 6 odst. 2 druhého
pododstavce konzultovány členské státy, informuje
přijímající členský stát Komisi a členské státy o
svém stanovisku ohledně důvěrnosti žádosti o
konzultaci.
Čl. 5 Prováděcí pravomoci týkající se definice
nových potravin
Komise může ze svého vlastního podnětu nebo na
žádost členského státu prostřednictvím prováděcích
aktů rozhodnout, zda se na konkrétní potravinu
vztahuje definice nových potravin, jak je stanovena
v čl. 3 odst. 2 písm. a). Tyto prováděcí akty se
přijmou přezkumným postupem podle čl. 30 odst. 3.
Čl. 15
2. Členské státy nebo úřad mohou do čtyř měsíců
ode dne, kdy jim Komise předala platné oznámení v
souladu s odstavcem 1, předložit Komisi náležitě
odůvodněné námitky, které se týkají bezpečnosti,
proti uvedení dotčené tradiční potraviny na trh v
Unii.
Čl. 10 Klasifikační stupnice Unie pro jatečně
upravená těla
Klasifikační stupnice Unie pro jatečně upravená těla
se v souladu s přílohou IV částmi A a B jednotlivě
použije v odvětví hovězího a telecího masa pro
jatečně upravená těla skotu ve věku osmi měsíců
nebo více a v odvětví vepřového masa v případě těl
prasat, která nebyla použita k chovu.
V odvětví skopového a kozího masa mohou členské
státy použít klasifikační stupnici Unie pro jatečně
upravená těla ovcí v souladu s pravidly stanovenými
v příloze IV části C.

§ 15a odst. 1 (1) Ministerstvo
32017R1182
p)
sděluje
Evropské
komisi
písm. p)
metody
klasifikace
jatečně
upravených těl skotu a prasat pro
účely jejich schválení a použití v
České republice podle čl. 10 a 11 a
oznamuje Evropské komisi informace
podle čl. 25 nařízení Komise v
přenesené pravomoci (EU) 2017/1182,
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Čl. 10
Čl. 11
Čl. 25

Čl. 10 Povolování automatizovaných metod
klasifikace jatečně upravených těl skotu a ovcí
1. Členské státy mohou udělit licenci povolující
automatizované metody klasifikace skotu a ovcí
skládající se z techniky automatizované klasifikace
(zařízení) a rovnice (vzorce), které budou
uplatňovány na jejich území nebo jeho části.
2. Schválení podléhá splnění podmínek a
minimálních požadavků schvalovacího
testu
uvedeného v příloze IV části A.
3. Nejméně dva měsíce před začátkem
schvalovacího testu poskytnou členské státy Komisi
informace uvedené v příloze IV části B, aby jí
umožnily se schvalovacího testu zúčastnit.
4. Členské státy ustanoví nezávislý subjekt, který
provede analýzu výsledků schvalovacího testu. Do
dvou měsíců po ukončení schvalovacího testu
poskytnou členské státy Komisi informace uvedené
v příloze IV části C.
5. Pokud je udělena licence, která povoluje metody
automatizované klasifikace skotu či ovcí na základě
schvalovacího testu, při kterém bylo použito několik
obchodních úprav jatečně upravených těl, rozdíly
mezi těmito obchodními úpravami nevedou k
rozdílným výsledkům klasifikace.
6. Členské státy mohou povolit metody
automatizované klasifikace skotu a ovcí, aniž
uspořádají schvalovací test, pokud takové povolení
již bylo uděleno pro použití týchž metod
automatizované klasifikace v jiném členském státě
na základě schvalovacího testu, je-li vzorek jatečně
upravených těl dostatečně reprezentativní pro
populaci skotu nebo ovcí v dotčeném členském
státě.

7. Změny technických podmínek schválené metody
automatizované klasifikace skotu nebo ovcí schválí
příslušné orgány pod podmínkou předložení
důkazu, že tyto změny povedou k takové úrovni
přesnosti, která splňuje alespoň minimální
požadavky na schvalovací test.
Členské státy informují Komisi o všech změnách,
které schválily.
Čl. 11 Povolování metod klasifikace pro jatečně
upravená těla prasat
1. Metoda klasifikace podle části B bodu IV přílohy
IV nařízení (EU) č. 1308/2013 se skládá z techniky
automatizované, poloautomatizované nebo ruční
klasifikace (zařízení) a rovnice (vzorce), které slouží
k odhadu procentního podílu libového masa u
jatečně upravených těl prasat.
2. Schválení podléhá splnění podmínek a
minimálních požadavků schvalovacího testu v
souladu s přílohou V částí A tohoto nařízení.
3. Členské státy sdělí Komisi formou protokolu
podle přílohy V části B tohoto nařízení metody
klasifikace prasat, jejichž používání by na svém
území chtěly povolit.
Protokol má dvě části a obsahuje údaje uvedené v
příloze V části B tohoto nařízení.
První část protokolu se předloží Komisi před
začátkem schvalovacího testu. Do dvou měsíců po
ukončení schvalovacího testu poskytnou členské
státy Komisi druhou část protokolu.
4. Po přijetí protokolu ho Komise zpřístupní
ostatním členským státům. Ostatní členské státy
mohou do tří týdnů od přijetí protokolu předložit
technické připomínky. Členský stát, který protokol
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předložil, ho může upravit a znovu předložit nový
protokol do osmi týdnů po předložení prvního
protokolu.
5. Používání metod klasifikace musí ve všech
bodech odpovídat popisu uvedenému v rozhodnutí
Komise o jejich povolení.
6. Komise může povolit metody klasifikace bez
schvalovacího testu, pokud takové povolení již bylo
uděleno pro použití téže metody klasifikace
použitelné v jiném členském státě na základě
schvalovacího testu, je-li vzorek jatečně upravených
těl dostatečně reprezentativní pro populaci prasat v
dotčeném členském státě.
čl. 25 Oznámení členských států Komisi
1. Oznámení stanovená v tomto článku se provádějí
v souladu s prováděcím nařízením (EU) 2017/1185.
2. Do 15. dubna každého roku oznámí členské státy
Komisi celkový počet kusů skotu ve věku osmi
měsíců nebo více, prasat a ovcí poražených v
předchozím kalendářním roce rozdělený tímto
způsobem:
a) u skotu celkový počet v každé kategorii, třídě
zmasilosti a třídě protučnělosti;
b) u prasat celkový počet v každé třídě jatečně
upravených těl;
c) u ovcí celkový počet v každé váhové kategorii.
3. Členské státy zpřístupní Komisi na žádost
seznamy:
a) jatek, která zaznamenávají ceny podle článku 8
prováděcího nařízení (EU) 2017/1184 s uvedením
počtu skotu ve věku osmi měsíců nebo více, který
byl na těchto jatkách v průběhu předcházejícího
kalendářního roku poražen, přičemž je tento počet
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§ 15a odst. 1 (1) Ministerstvo
32018D0576
q)
zajistí informování výrobců a
písm. q)
dovozců tabákových výrobků o
kombinacích ověřovacích elementů a
typech
ověřovacích
elementů
bezpečnostních prvků podle čl. 3 a 4
prováděcího rozhodnutí Komise (EU)
č. 2018/576,
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Čl. 3 odst. 3
a4
Čl. 4 odst. 2

vyjádřen v kusech;
b)
fyzických
či
právnických
osob,
které
zaznamenávají ceny podle článku 8 prováděcího
nařízení (EU) 2017/1184 s uvedením počtu skotu ve
věku osmi měsíců nebo více, který nechaly v
průběhu předcházejícího kalendářního roku porazit.
4. Členské státy sdělí Komisi na její žádost níže
uvedené údaje, které mají k dispozici, o produktech,
na které se vztahují části XV, XVII a XVIII přílohy I
nařízení (EU) č. 1308/2013:
a) tržní ceny platné v členských státech u produktů
dovážených ze třetích zemí;
b) ceny platné na reprezentativních trzích třetích
zemí.
5. Dotyčné členské státy sdělí Komisi do 1. června
každého roku jakosti jatečně upravených těl a
živých zvířat a koeficienty vážení podle článků 14,
15 a 16 tohoto nařízení, jakož i opravné faktory a
reprezentativní trhy podle článků 5, 10, 11 a 12
prováděcího nařízení (EU) 2017/1184.
6. Na žádost Komise informují členské státy o
opatřeních přijatých za účelem uplatňování čl. 3
odst. 1 a 2 prováděcího nařízení (EU) 2017/1184.
Čl. 3 Bezpečnostní prvek
3. Každý členský stát oznámí výrobcům a
dovozcům tabákových výrobků kombinaci či
kombinace ověřovacích elementů, které mají být
použity u bezpečnostních prvků používaných na
jednotková balení tabákových výrobků uváděných
na trh.
Ověřovací elementy uvedené v prvním pododstavci
mohou zahrnovat jakýkoli ze zjevných, poloskrytých
a skrytých typů ověřovacích elementů stanovených
v příloze.

4. Oznámení uvedené v odstavci 3 se musí
uskutečnit nejpozději do 20. září 2018. Případné
změny kombinace či kombinací ověřovacích
elementů musí členské státy výrobcům a dovozcům
tabákových výrobků oznámit nejméně šest měsíců
před datem, kdy mají tyto změny nabýt účinku.

§ 15a odst. 1 (1) Ministerstvo
32018D0576
r)
je ve vztahu k poskytovateli
písm. r)
ověřovacích
elementů
bezpečnostního prvku tabákového
výrobku příslušným orgánem podle čl.
8 prováděcího rozhodnutí Komise
(EU) 2018/576.
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Čl. 8

Čl. 4 Použití daňových znační jako bezpečnostního
prvku
2. Pokud daňové značení nebo vnitrostátní
identifikační označení používané pro daňové účely
určené k použití jako bezpečnostní prvek nesplňuje
jeden nebo více požadavků uvedených v odstavci 1,
použije se pouze jako součást bezpečnostního
prvku. V takových případech členské státy zajistí,
aby výrobci a dovozci tabákových výrobků byli
informováni o dalších typech ověřovacích elementů
požadovaných pro vytvoření bezpečnostního prvku,
který je v souladu s požadavky.
Čl. 8 Nezávislost poskytovatelů ověřovacích
elementů
3. Členské státy i Komise mohou po poskytovatelích
ověřovacích elementů, v příslušných případech
včetně jejich subdodavatelů, požadovat, aby jim
poskytli dokumenty nezbytné pro posouzení
souladu s kritérii stanovenými v odstavci 1. Takové
dokumenty mohou obsahovat roční prohlášení o
souladu s kritérii nezávislosti stanovenými v
odstavci 1. Členské státy a Komise mohou
vyžadovat, aby roční prohlášení obsahovala úplný
seznam
služeb
poskytovaných
tabákovému
průmyslu v průběhu posledního kalendářního roku,
jakož i individuální prohlášení o finanční nezávislosti
na tabákovém průmyslu, které předloží všichni

§ 15a odst. 1 (1) Ministerstvo
32011D0884
s)
podává podle čl. 6 prováděcího
písm. s)
rozhodnutí
Komise
2011/884/EU
Evropské komisi zprávu o výsledcích
analytických zkoušek týkajících se
kontroly zásilek produktů z rýže, které
pocházejí nebo byly zaslány z Číny.
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Čl. 6

členové vedení nezávislého poskytovatele.
4. Jakákoli změna okolností týkajících se kritérii
uvedených v odstavci 1, která by mohla ovlivnit
nezávislost poskytovatele ověřovacích elementů (v
příslušných případech včetně jeho subdodavatelů) a
jež přetrvává po dobu dvou po sobě jdoucích
kalendářních let, musí být neprodleně oznámena
příslušným členským státům a Komisi.
5. Pokud z informací získaných v souladu s
odstavcem 3 nebo oznámení uvedených v odstavci
4 vyplývá, že poskytovatel ověřovacích elementů (v
příslušných případech včetně jeho subdodavatelů)
již nesplňuje požadavky stanovené v odstavci 1,
přijmou členské státy v přiměřené době a nejpozději
do konce kalendářního roku následujícího po
kalendářním roce, v němž byly informace nebo
oznámení obdrženy, veškerá opatření nezbytná k
zajištění souladu s kritérii stanovenými v odstavci 1.
6. Poskytovatelé ověřovacích elementů neprodleně
informují příslušné členské státy a Komisi o výskytu
jakýchkoli ohrožení nebo jiných pokusů o nepatřičné
ovlivňování, které by mohly skutečně nebo
potenciálně ohrozit jejich nezávislost.
Čl. 6 Podávání zpráv Komisi
1. Členské státy připraví každé tři měsíce zprávu o
všech výsledcích všech analytických zkoušek, které
byly provedeny za poslední tři měsíce a které se
týkají zásilek produktů uvedených v článku 1.
Uvedené zprávy předloží Komisi v průběhu měsíce,
který následuje po každém čtvrtletí: v dubnu,
červenci, říjnu a lednu.
2. Tato zpráva obsahuje tyto informace:
a) počet zásilek, u kterých byl proveden odběr
vzorků pro analýzu;

§ 15b odst. 6

§ 15b odst. 7

§ 16 odst. 8

(6) Ministerstvo oznámí Evropské 02018R0574
komisi
jmenování
vydavatele
jedinečného
identifikátoru,
identifikačního kódu hospodářského
subjektu, identifikačního kódu zařízení
a identifikačního kódu stroje podle
prováděcího nařízení Komise (EU)
2018/574 na území České republiky a
údaje o něm zveřejní podle čl. 3
prováděcího nařízení Komise (EU)
2018/574.
(7) Státní zemědělská a potravinářská 32018D0576
inspekce v návaznosti na § 12c odst. 6
informuje
výrobce
tabákových
výrobků,
dovozce
tabákových
výrobků
a
poskytovatele
bezpečnostního prvku o ohrožení
bezpečnostního prvku podle čl. 6
odst. 2 prováděcího rozhodnutí
Komise (EU) č. 2018/576.

Čl. 3 odst. 6
a odst. 7

(8) Do doby potvrzení výsledku 02017R0625
zkoušky provedené podle prováděcího
právního předpisu nesmí být výsledek
zkoušky orgánem dozoru zveřejněn, s
výjimkou případů, kdy lze předpokládat
ohrožení lidského zdraví.

Čl. 35 odst. 1

(8) V případě kontroly prodeje
na dálku se vzorek pro vypracování
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b) výsledky kontrol stanovených v článku 5;
c) počet zásilek, které byly odmítnuty, protože
chybělo osvědčení o zdravotní nezávadnosti nebo
analytická zpráva.
Čl. 3 Vydavatel identifikátorů
6. Členské státy oznámí Komisi jmenování
vydavatele identifikátorů a jeho identifikační kód do
jednoho měsíce od jeho jmenování.
7. Členské státy zajistí, aby informace týkající se
totožnosti jmenovaného vydavatele identifikátorů a
jeho identifikační kód byly zveřejněny a byly
dostupné on-line.

Čl. 6 odst. 2

Čl. 6 Integrita bezpečnostních prvků
2. Má-li členský stát důvod se domnívat, že je
ohrožena integrita jakéhokoli ověřovacího elementu
určitého bezpečnostního prvku, který se na jeho
trhu momentálně používá, musí vyžadovat, aby byl
dotčený bezpečnostní prvek nahrazen nebo
změněn. V případě, že členský stát zjistí ohrožení
bezpečnostního prvku, informuje o tom do pěti
pracovních dnů dotčené výrobce, dovozce a
poskytovatele bezpečnostního prvku.
Čl. 35 Druhé odborné stanovisko
1. Příslušné orgány zajistí, aby provozovatelé,
jejichž zvířata nebo zboží jsou předmětem odběru
vzorků, analýz, testů nebo diagnostiky v rámci
úředních kontrol, měli právo na druhé odborné
stanovisko, získané na jejich vlastní náklady.

§ 16 odst. 11

§ 16 odst. 13

druhého
odborného
stanoviska
neposkytuje. Tím není dotčeno právo
na
získání
druhého
odborného
stanovisko,
které
opravňuje
provozovatele
požádat
o
dokumentární přezkum podle čl. 35
odst.
1
nařízení
Evropského
parlamentu a Rady (EU) 2017/625.
(11) Zjistí-li orgán dozoru, že ve 02017R0625
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 pro
účely výpočtu nákladů dodatečné
kontroly
hrazených
provozovatelem
potravinářského podniku podle čl. 82
odst.
1
nařízení
Evropského
parlamentu a Rady (EU) 2017/625. O
náhradě nákladů za dodatečnou kontrolu
rozhodne orgán dozoru. Tato náhrada je
příjmem státního rozpočtu, vybírá ji
orgán dozoru, který ji uložil.

(13) Prováděcí právní předpis stanoví 02017R0625
výši paušální částky nákladů, které
vznikly v souvislosti se vstupem potravin

15h)

Čl. 28 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004.
Čl. 79 odst. 2 písm. c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625.
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Čl. 82 odst. 1

Čl. 82 Výpočet poplatků nebo plateb
1. Poplatky nebo platby vybírané v souladu s čl. 79
odst. 1 písm. a) a odst. 2 se stanoví jednou z těchto
metod výpočtu nebo jejich kombinací:
a) paušálně na základě celkových nákladů úředních
kontrol vynaložených příslušnými orgány za určitou
dobu a uplatňují se vůči všem provozovatelům bez
ohledu na to, zda je určitá úřední kontrola v
referenčním období u každého provozovatele
podléhajícího poplatkům provedena; při určování
výše poplatků, které mají být účtovány jednotlivým
odvětvím, činnostem a kategoriím provozovatelů,
příslušné orgány zohlední, jaký vliv má na rozdělení
celkových nákladů těchto úředních kontrol typ a
rozsah dotčené činnosti a relevantní rizikové
faktory; nebo
b) na základě výpočtu skutečných nákladů každé
jednotlivé úřední kontroly a uplatňují se vůči
provozovatelům, kterých se daná úřední kontrola
týkala.
Čl. 47 odst. 1 Čl. 47 Zvířata a zboží, u kterých jsou prováděny
písm. d), e) a úřední kontroly na stanovištích hraniční kontroly
f)
1. K zajištění souladu s pravidly uvedenými v čl. 1

ze třetích zemí podle přímo použitelného
předpisu Evropské unie o úředních
kontrolách15j)
pro
účely
výpočtu
nákladů, které vznikly v souvislosti se
vstupem potravin ze třetích zemí
podle čl. 47 odst. 1 písm. d), e) nebo f)
nařízení Evropského parlamentu a
Rady
(EU)
2017/625
a
přímo
použitelných předpisů Evropské unie
upravujících dovoz některých potravin
ze třetích zemí24). O náhradě těchto
nákladů rozhodne orgán dozoru. Tato
náhrada je příjmem státního rozpočtu,
vybírá ji orgán, který ji uložil.

§ 16 odst. 14

15j)

(14)
Provozovatel
potravinářského 32017R0625
podniku je povinen uhradit náklady, které

Čl. 22 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004.
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Čl. 3 bod 41
Čl. 79 odst. 4

odst. 2 provádějí příslušné orgány úřední kontroly
na stanovišti hraniční kontroly v místě prvního
vstupu do Unie u každé zásilky pro tyto kategorie
zvířat a zboží dovážených do Unie:
d) zboží z některých třetích zemí, u kterých se
Komise rozhodla prostřednictvím prováděcích aktů
stanovených v odst. 2 písm. b) tohoto článku, že je
nezbytné opatření vyžadující dočasné zintenzivnění
úředních kontrol při jeho vstupu do Unie z důvodu
známého nebo nově se objevujícího rizika, nebo
protože existují doklady o tom, že by mohlo
docházet k rozsáhlému závažnému nesouladu s
pravidly uvedenými v čl. 1 odst. 2;
e) zvířata a zboží, na které se vztahuje mimořádné
opatření přijaté v souladu s článkem 53 nařízení
(ES) č. 178/2002, článkem 249 nařízení (EU)
2016/429 nebo čl. 28 odst. 1, čl. 30 odst. 1, čl. 40
odst. 3, čl. 41 odst. 3, čl. 49 odst. 1, čl. 53 odst. 3 a
čl. 54 odst. 3 nařízení (EU) 2016/2031 požadující,
aby zásilky těchto zvířat nebo zboží označené
prostřednictvím svých kódů podle kombinované
nomenklatury podléhaly při vstupu do Unie úředním
kontrolám;
f) zvířata a zboží, pro jejichž vstup do Unie byly
stanoveny podmínky nebo opatření prostřednictvím
aktů přijatých v souladu s článkem 126 nebo 128
nebo s pravidly uvedenými v čl. 1 odst. 2, které
vyžadují, aby byl při vstupu zvířat nebo zboží do
Unie ověřen soulad s těmito podmínkami nebo
opatřeními.
Čl. 3 Definice
41)
„kontrolou dokladů“ kontrola úředních

vznikly v souvislosti s dovozem potravin
ze třetích zemí, pokud tak stanoví přímo
použitelný předpis Evropské unie
upravující dovoz některých potravin ze
třetích zemí24). V případě kontroly
dovozu
spočívající
výhradně
v
kontrole dokladů v souladu s čl. 3 bod
41 a čl. 79 odst. 4 nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) 2017/625,
která trvá nejvýše 1 hodinu, se
náklady nehradí. Prováděcí právní
předpis stanoví výši paušální částky
nákladů
vzniklých
v souvislosti
s
dovozem potravin ze třetích zemí.
Vyhláška o sazebníku náhrad nákladů58)
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.
§ 17c odst. 4 (4) Výrobce, dovozce, maloobchodní 32014L0040
písm. a)
prodejce nebo distributor elektronických
cigaret nebo náhradních náplní do nich
se dopustí přestupku tím, že
a)
nezajistí,
aby
elektronické
cigarety nebo náhradní náplně do nich
splňovaly
požadavky
podle
prováděcího
právního
předpisu
upravujícího složení, vzhled, jakost a
vlastnosti
elektronických
cigaret,
náhradních náplní do nich a bylinných
58)

osvědčení, úředních potvrzení a dalších dokladů,
včetně dokladů obchodní povahy, které musí
doprovázet zásilku podle pravidel uvedených v čl. 1
odst. 2, podle čl. 56 odst. 1 nebo podle prováděcích
aktů přijatých v souladu s čl. 77 odst. 3, čl. 126 odst.
3, čl. 128 odst. 1 a čl. 129 odst. 1;
Čl. 79 Povinné poplatky nebo platby
4. Členské státy mohou rozhodnout, že poplatky a
platby vypočítané v souladu s čl. 82 odst. 1 písm. b)
se nevyberou, pokud při zohlednění nákladů na
výběr a celkových příjmů očekávaných z jejich
výběru nedosáhnou částky, jejíž výběr by byl
hospodárný.

Čl. 23 odst. 3

Čl. 23 Spolupráce a prosazování
3. Členské státy stanoví pravidla pro sankce za
porušení vnitrostátních právních předpisů přijatých
na základě této směrnice a přijmou veškerá
opatření nezbytná k zajištění jejich prosazování.
Stanovené sankce musí být účinné, přiměřené a
odrazující. Veškeré peněžité správní sankce, které
mohou být uloženy za záměrné porušení předpisů,
mohou vyrovnávat hospodářské výhody získané
tímto porušením.

Vyhláška č. 132/2015 Sb., o sazebníku náhrad nákladů za rozbory prováděné laboratořemi Státní zemědělské a potravinářské inspekce pro účely kontroly.
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výrobků určených ke kouření.
§ 17c odst. 6 (6) Výrobce, dovozce, maloobchodní 32014L0040
písm. c)
prodejce nebo distributor bylinných
výrobků určených ke kouření se dopustí
přestupku tím, že
c)
nezajistí, aby bylinné výrobky
určené
ke
kouření
splňovaly
požadavky
podle
prováděcího
právního
předpisu
upravujícího
složení, vzhled, jakost a vlastnosti
elektronických cigaret, náhradních
náplní do nich a bylinných výrobků
určených ke kouření.

41

Čl. 23 odst. 3

Čl. 23 Spolupráce a prosazování
3. Členské státy stanoví pravidla pro sankce za
porušení vnitrostátních právních předpisů přijatých
na základě této směrnice a přijmou veškerá
opatření nezbytná k zajištění jejich prosazování.
Stanovené sankce musí být účinné, přiměřené a
odrazující. Veškeré peněžité správní sankce, které
mohou být uloženy za záměrné porušení předpisů,
mohou vyrovnávat hospodářské výhody získané
tímto porušením.

Číslo předpisu EU (kód CELEX

Název předpisu EU

32017R0625

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 ze dne 15.
března 2017 o úředních kontrolách a jiných úředních činnostech
prováděných s cílem zajistit uplatňování potravinového a krmivového
práva a pravidel týkajících 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)

32018R0574

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/574 ze dne 15. prosince 2017 o
technických normách pro zavedení a provoz systému sledovatelnosti
tabákových výrobků

32018R0576

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2018/576 ze dne 15. prosince
2017 o technických normách pro bezpečnostní prvky používané na
tabákové výrobky

32015R2283

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2283 ze dne 25.
listopadu 2015 o nových potravinách, o změně nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 a o zrušení nařízení
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 a nařízení Komise
(ES) č. 1852/2001

32017R1182

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/1182 ze dne 20.
dubna 2017, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a
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Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o klasifikační stupnice Unie pro
jatečně upravená těla skotu, prasat a ovcí a o ohlašování tržních cen
některých kategorií jatečně upravených těl a živých zvířat
32014L0040

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/40/EU ze dne 3.
dubna 2014 o sbližování právních a správních předpisů členských
států týkajících se výroby, obchodní úpravy a prodeje tabákových a
souvisejících výrobků a o zrušení směrnice 2001/37/ES

31999L0002

Směrnice evropského parlamentu a rady 1999/2/EC ze dne 22.února
1999 o aproximaci zákonů členských států v oblasti potravin a
potravinářských přísad ošetřovaných ionizujícím zářením – není naše,
ale zdravotníků

02013R1308

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

32018R0456

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/456 ze dne 19. března 2018 o
procedurálních krocích konzultačního postupu pro určování statusu
nových potravin v souladu s nařízením Evropského parlamentu a
Rady (EU) 2015/2283 o nových potravinách

32011D0884

Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 22. prosince 2011 o
mimořádných opatřeních týkajících se nepovolené geneticky
modifikované rýže v produktech z rýže pocházejících z Číny a o
zrušení rozhodnutí 2008/289/ES
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