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POSLANECKÁ SNĚMOVNA
2020
8. volební období

151.

USNESENÍ
zemědělského výboru
z 31. schůze dne 5. února 2020
Vládní 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, a další
související zákony (sněmovní tisk 502)
Zemědělský výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR po úvodním slově náměstka
ministra zemědělství Jindřicha Fialky, zpravodajské zprávě poslance Pavla Kováčika a po
rozpravě
I.

d o p o r u č u j e Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR vládní 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 předpis, a další související zákony
(sněmovní tisk 502),
s c h v á l i t ve znění přijatých pozměňovacích návrhů:
1. V části první, čl. I se za bod 20 vkládá nový bod 21, který zní:

„21. V § 9a odst. 1 písm. d) se za slovo „použitelnosti“ vkládají slova „nebo o datu minimální
trvanlivosti“.“.

Dosavadní body 21 až 73 se přečíslují.

2. V části první, čl. I dosavadní bod 24 nově zní:
X. V § 10 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena f) a g), která
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
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g) označené zdánlivě totožně s potravinou uváděnou na trh v jiném členském státě Evropské
unie, ačkoliv potravina uváděná na trh v České republice má podstatně odlišné složení nebo
vlastnosti.
______________________________________
64)

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

3. V části první, č.l. I se za dosavadní bod 45 vkládá nový bod X, který zní:
„X. V § 15 odst. 13 se na konci textu věty první doplňují slova „včetně informování
o potravinách jiných než bezpečných, jiných než jakostních a o potravinách falšovaných,
jejichž charakteristiky jsou upraveny v neprospěch spotřebitele a které jsou uváděné na trh
klamavým způsobem“.“.

Dosavadní body 46 až 73 se přečíslují.

4. V části první, čl. I se za dosavadní bod 48 vkládá nový bod X, který zní:
„X. V § 16 odst. 6 se za slovo „vzorků“ vkládají slova „a posouzení výsledků zkoušek
kontrolních vzorků“ a za slova „Evropské unie“ se vkládají slova „, tímto zákonem, zvláštním
právním předpisem“.“.

Dosavadní body 49 až 73 se přečíslují.

5. V části první, čl. I dosavadní bod 49 nově zní:
„X. V § 16 odstavec 7 zní:

„(7) Pokud kontrolovaná osoba požádá o vzorek pro druhé odborné stanovisko a jsou
splněny podmínky podle čl. 35 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625,
orgán dozoru připraví kontrolní vzorek tak, že jej rozdělí na vzorek nebo vzorky pro úřední
kontrolu a vzorek pro druhé odborné stanovisko. Zkoušení vzorku pro druhé odborné
stanovisko lze provést pouze v laboratořích určených příslušným orgánem dozoru podle čl. 37
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625, pokud zvláštní právní předpis
nestanoví jinak. K výsledku zkoušky vzorku pro druhé odborné stanovisko orgán dozoru
přihlíží pouze tehdy, pokud

a) byl předložen orgánu dozoru do 30 dnů ode dne sdělení výsledku zkoušky vzorku
určeného pro úřední kontrolu kontrolované osobě,
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b) bylo při nakládání s ním a při jeho rozboru postupováno v souladu s právními předpisy,
s využitím rovnocenných metod zkoušení vhodných pro zamýšlený účel a
c) orgán dozoru posoudí výsledek zkoušky vzorku pro druhé odborné stanovisko jako
vyhovující.“.
6. V části první, čl. I se v dosavadním bodu 50 v § 16 odst. 8 věta první nahrazuje větou,
která zní:
„V případě kontroly prodeje na dálku, kontroly mikrobiologických požadavků nebo jeli prováděno hodnocení na místě a v dalších případech, kdy nejsou splněny podmínky
podle čl. 35 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625, se vzorek
pro druhé odborné stanovisko neposkytuje.“.
7. V části první, čl. I se za dosavadní bod 51 vkládá nový bod X, který zní:
X. V § 16 odst. 11 větě první se za slovo „dozoru“ vkládají slova „při dodatečné kontrole“ a
slova „ve stanovené lhůtě“ se zrušují.
Dosavadní body 52 až 73 se přečíslují.
8. V části první, čl. I se za dosavadní bod 58 vkládá nový bod X, který zní:
„X. V § 17b odst. 6 písm. b) se za slovo „fázi“ vkládají slova „jejich výroby, přípravy nebo
uvádění na trh“.“.

Dosavadní body 59 až 73 se přečíslují.

9. V části první, čl. I v dosavadním bodu 62 v § 17c odst. 2 se v písmeni p) slovo „nebo“
zrušuje a na konci odstavce 2 se tečka nahrazuje slovem „nebo“ a doplňuje se písmeno
r), které zní:
„r) jiným jednáním poruší povinnost stanovenou prováděcím nařízením Komise (EU)
2018/574.“.

10. V části první, čl. I se v dosavadním bodu 70 v § 17f písm. c) slova „nebo m)“ nahrazují
slovy „, m) nebo r)“.
11. V části první, čl. I se za dosavadní bod 71 vkládá nový bod X, který zní:
„X. V § 18 odst. 1 písm. m) se doplňuje bod 4, který zní:

„4. způsob posouzení výsledků zkoušek kontrolních vzorků,“.“.
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Dosavadní body 72 a 73 se přečíslují.
12. V části druhé, čl. III se vkládá nový bod , který zní:
„1. V § 1 se doplňuje odstavec 8, který zní:

„(8) Inspektorát neprojedná ve společném řízení přestupek, k jehož projednání je podle
tohoto zákona příslušný jiný inspektorát, ani k takovému přestupku nepřihlédne při určení
druhu a výměry správního trestu.“.“.

Dosavadní body 1 až 47 se přečíslují.

13. V části druhé, čl. III v dosavadním bodu 11 v § 3 odst. 3 písm. n) se slova „a navrhuje
ministerstvu národní referenční laboratoře“ nahrazují slovy „, navrhuje ministerstvu
národní referenční laboratoře a vede seznam externích určených úředních laboratoří,
který zveřejní na svých internetových stránkách“.
14. V části druhé, čl. III v dosavadním bodu 23 v § 4a se doplňuje odstavec 3, který zní:
„(3) Rozbor vzorku pro druhé odborné stanovisko podle § 16 odst. 7 zákona
o potravinách a tabákových výrobcích lze provést pouze v laboratořích určených inspekcí podle
čl. 37 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625, a to v rozsahu úkolů určených
inspekcí. Pokud není možné provést rozbor vzorku pro druhé odborné stanovisko v rámci
rozsahu určení podle věty první, lze jej provést v laboratořích určených inspekcí podle čl. 37
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 i mimo rozsah úkolů určených
inspekcí. Pokud není možné provést rozbor vzorku pro druhé odborné stanovisko v laboratoři
určené inspekcí, lze jej provést v jiné vhodné laboratoři, která splňuje podmínky pro provoz
laboratoří stanovené v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625. Nezbytnost
zadání provedení rozboru v jiné než určené laboratoři prokazuje kontrolovaná osoba.“.

15. V části druhé, čl. III se za dosavadní bod 27 vkládá nový bod 28, který zní:
„28. V § 5 odst. 1 písmeno h) včetně poznámky pod čarou č. 14q zní:

„h) v případě zjištění protiprávního jednání14q), kterého se kontrolovaná osoba dopustila na
území Evropské unie nebo v jiném státě tvořícím Evropský hospodářský prostor, takové
jednání zakáže nebo uloží jinou povinnost, která povede k nápravě protiprávního stavu,
_____________________________________

14q)

Čl. 105 a 106 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2017/625.“.
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Poznámka pod čarou č. 14r se zrušuje.“.

16. V části druhé, čl. VI se slova „dnem 14. prosince 2019“ nahrazují slovy „patnáctým
dnem po jeho vyhlášení“, slova „dnem 1. dubna 2020“ se nahrazují slovy „prvním
dnem šestého kalendářního měsíce následujícího po jeho vyhlášení“ a slova „dnem
1. července 2020“ se nahrazují slovy „prvním dnem devátého kalendářního měsíce
následujícího po jeho vyhlášení“.
II.

z m o c ň u j e zpravodaje výboru, aby ve spolupráci s navrhovatelem a legislativním
odborem Kanceláře Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR popřípadě navrhl i další
nezbytné úpravy podle § 95 odst. 2 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny;

III.

zmocňuje
Parlamentu ČR;

IV.

p o v ě ř u j e předsedu výboru, aby toto usnesení předložil předsedovi Poslanecké
sněmovny Parlamentu ČR.

zpravodaje, aby s tímto usnesením seznámil Poslaneckou sněmovnu

Pavel KOVÁČIK v.r.
zpravodaj výboru

Josef KOTT v.r.
ověřovatel výboru

Jaroslav FALTÝNEK v.r.
předseda výboru
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