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Poznámka Směrnice Evropského parlamentu a Rady 32001L0037 Čl. 14 odst. 1
pod čarou č. 1 2001/37/ES ze dne 5. června 2001 o
sbližování právních a správních předpisů
členských států týkající se výroby,
obchodní úpravy a prodeje tabákových
výrobků.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 31999L0002
1999/2/ES ze dne 22. února 1999 o
sbližování právních předpisů členských
států ohledně potravin a přísad do potravin
ošetřených ionizací.
Čl. 15
Směrnice Komise 2003/40/ES ze dne 16. 32003L0040
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.
Čl. 9
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Aniž je dotčen čl. 15 odst. 1, uvedou členské
státy v účinnost právní a správní předpisy
nezbytné pro dosažení souladu s touto
směrnicí nejpozději do 30. září 2002.
Neprodleně o nich uvědomí Komisi.
Tato opatření přijatá členskými státy musí
obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí
být takový odkaz učiněn při jejich úředním
vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské
státy.
Členské státy uvedou v účinnost právní a
správní předpisy nezbytné pro dosažení
souladu s touto směrnicí.
Tato opatření přijatá členskými státy musí
obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí
být takový odkaz učiněn při jejich úředním
vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské
státy.
Členské státy uvedou v účinnost právní a
správní předpisy nezbytné pro dosažení

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 32002L0046
2002/46/ES ze dne 10. června 2002 o
sbližování právních předpisů členských
států týkajících se doplňků stravy.
Směrnice Rady 2006/107/ES ze dne 20. 32006L0107
listopadu 2006, kterou se z důvodu
přistoupení Bulharska a Rumunska
Čl. 15
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 32009L0039
2009/39/ES ze dne 6. května 2009 o
potravinách určených pro zvláštní výživu
Čl. 2 odst. 2
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 32011L0091
2011/91/EU ze dne 13. prosince 2011 o
údajích nebo značkách určujících šarži, ke
které potravina patří.
Směrnice Komise 1999/21/ES ze dne 25. 31999L0021
března 1999 o dietních potravinách pro
zvláštní léčebné účely.
Směrnice Komise 2006/141/ES ze dne 22. 32006L0141
prosince 2006 o počáteční a pokračovací
kojenecké výživě a o změně směrnice
1999/21/ES.
Čl. 7
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souladu s touto směrnicí nejpozději do 31.
prosince 2003. Neprodleně o nich uvědomí
Komisi. Opatření přijatá podle tohoto
odstavce musí obsahovat odkaz na tuto
směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn
při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu
si stanoví členské státy.
Členské státy uvedou v účinnost právní a
správní předpisy nezbytné pro dosažení
souladu s touto směrnicí do 31. července
2003. Neprodleně o nich uvědomí Komisi.
Tato opatření přijatá členskými státy musí
obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí
být takový odkaz učiněn při jejich úředním
vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské
státy.
Členské státy přijmou a zveřejní právní a
správní předpisy nezbytné pro dosažení
souladu s touto směrnicí nejpozději ke dni
přistoupení Bulharska a Rumunska k
Evropské unii. Neprodleně sdělí Komisi
znění těchto předpisů a srovnávací tabulku
mezi ustanoveními těchto předpisů a této
směrnice.
Tyto předpisy přijaté členskými státy musejí
obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí
být takový odkaz učiněn při jejich úředním
vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské
státy.
Směrnice 89/396/EHS ve znění směrnic
uvedených v části A přílohy I se zrušuje,

aniž jsou dotčeny povinnosti členských států
týkající se lhůt pro provedení uvedených
směrnic ve vnitrostátním právu stanovených
v části B přílohy I.
§ 2 písm. a)
až f)

32011R1169 Příloha IX,
b) čistým množstvím množství potraviny
bod 2
bez obalu nebo průměrné množství
balené potraviny stanovené podle
prováděcího právního předpisu nebo
přímo použitelného předpisu Evropské
unie,
c) názvem22) název výrobku, druhu,
skupiny
nebo
podskupiny
potraviny
stanovený
jiným
23)
právním
předpisem
nebo
prováděcím právním předpisem,

Pokud předpisy Unie nebo v případě jejich
neexistence vnitrostátní předpisy stanoví
povinnost uvádět určitý druh množství (např.
nominální množství, minimální množství,
průměrné množství), pak se pro účely tohoto
nařízení toto množství považuje za čisté
množství.

32011R1169 Článek 2,
„zákonným názvem“ název potraviny
odst. 2, písm. stanovený v předpisech Unie, které se na ni
b)
vztahují, nebo při neexistenci těchto předpisů
Unie název uvedený v právních a správních
předpisech platných v členském státě, kde se
daná
potravina
prodává
konečnému
spotřebiteli nebo zařízením společného
stravování;
32004R0882 Čl. 3 odst. 6

d) místem určení místo prvního příjmu
potravin na území České republiky,
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Národní úprava zpřesňující termín pro účely
adaptace čl. 3 odst. 1 nařízení č. 882/2004
Příslušný orgán členského státu určení může
nediskriminačními kontrolami kontrolovat
soulad krmiv a potravin s právními předpisy
týkajícími se krmiv a potravin. V rozsahu
nezbytně nutném pro organizaci úředních
kontrol mohou členské státy požádat
provozovatele, kterým bylo zasláno zboží z
jiného členského státu, aby příchod tohoto
zboží oznámili.

§ 2 písm. n) a V § 2 písm. n), § 10 odst. 1 písm. a) a § 10 32002R0178 Čl. 3 odst. 1
dále
odst. 2 a 3 se slova „zdravotně nezávadné“
nahrazují slovy „bezpečné“.

„potravinovým právem“ právní a správní
předpisy použitelné ve Společenství nebo na
vnitrostátní úrovni pro potraviny obecně, a
zejména pro bezpečnost potravin; vztahuje
se na všechny fáze výroby, zpracování a
distribuce potravin a rovněž krmiv, která
jsou vyrobena pro zvířata určená k produkci
potravin nebo kterými se tato zvířata krmí;

Požadavky na bezpečnost potravin
Čl. 14 odst. 1 1. Potravina nesmí být uvedena na trh, nenía2
li bezpečná.
2. Potravina se nepovažuje za bezpečnou,
je*-li považována za
a) škodlivou pro zdraví;
b) nevhodnou k lidské spotřebě.
§ 3 odst. 1
písm. b) a
dále

§ 3 odst. 1 a)
a b)

V § 3 odst. 1 písm. b), § 6 odst. 1 úvodní 32002R0178 Čl. 3 odst. 8
části ustanovení, ve skupinovém nadpisu
pro § 10 až 11a, §10 odst. 2 a 3, § 11 odst.
1 úvodní části ustanovení, § 11 odst. 2
písm. c), § 11 odst. 3, § 11 odst. 4, § 11
odst. 5, § 11a odst. 1, § 16 odst. 8, § 17a
odst. 1 úvodní části ustanovení a § 17a
odst. 1 písm. n) se slova „do oběhu“
nahrazují slovy „na trh“.
a) dodržovat smyslové, fyzikální, 32002R0178 Čl. 17 odst. 1
chemické
a
mikrobiologické
požadavky na jakost potravin; v
případě, že tyto požadavky
nejsou
právními
předpisy
stanoveny, dodržovat požadavky
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„uváděním na trh“ držení potravin nebo
krmiv za účelem prodeje, včetně nabízení k
prodeji nebo jakékoli jiné formy převodu,
zdarma nebo za úplatu, jakož i prodej,
distribuce a další formy převodu jako takové;

Zpřesnění
povinností
provozovatelů
potravinářských podniků tak, aby bylo jasně
stanoveno, jakým způsobem jsou určeny
podmínky uchování, podmínky použití a
požadavky na jakost potravin v případě, kdy
nejsou stanoveny prováděcími právními

předpisy.

stanovené
provozovatelem
potravinářského podniku, který
potravinu vyrobil,
b) dodržovat ve všech fázích výroby a
uvádění
potravin
na
trh
technologické
a
hygienické
požadavky, způsob a podmínky
přepravy, uchování a manipulace
s potravinami; v případě, že tyto
požadavky
nejsou
právními
předpisy stanoveny, dodržovat
požadavky
stanovené
provozovatelem potravinářského
podniku, který potravinu vyrobil,

Provozovatelé
potravinářských
a
krmivářských podniků ve všech fázích
výroby, zpracování a distribuce zajistí v
podnicích, které řídí, aby potraviny a krmiva
splňovaly požadavky potravinového práva,
které se týkají jejich činnosti, a kontrolují
plnění těchto požadavků.

§ 3 odst. 1
32011R1169 Čl. 9 odst. 1
písm. b) a §
písm. g)
V
§
3
odst.
1
písm.
b)
a
§
18
odst.
1
písm.
18 odst. 1
písm. h) bod h) bodu 1 a 2 se slovo „skladování“
nahrazuje slovem „uchovávání“.
1a2

g) Zvláštní podmínky uchování nebo
podmínky použití

§ 3 odst. 1 V § 3 odst. 1 písm. d), § 15 odst. 1 a § 17 32002R0178 Čl. 2
písm. d), § 15 odst. 1 písm. h) se slova „a surovinách“
odst. 1 a § 17 zrušují.
odst. 1 písm.
h)

Definice „potraviny“
Pro účely tohoto nařízení se „potravinou“
rozumí jakákoli látka nebo výrobek,
zpracované, částečně zpracované nebo
nezpracované, které jsou určeny ke
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Podmínky uchovávání nebo podmínky
použití
1. Pokud potravina vyžaduje zvláštní
podmínky uchovávání nebo použití, jsou
tyto podmínky uvedeny.
2. Aby bylo zajištěno správné uchování nebo
použití potraviny po otevření obalu, uvádějí
se v případě potřeby podmínky uchovávání
nebo lhůta spotřeby.

konzumaci člověkem nebo u nichž lze
důvodně předpokládat, že je člověk bude
konzumovat.
§ 3 odst. 1
písmeno e)

jde-li o potravinu uváděnou na trh na 32011R1169 Čl. 15 odst. 2
území České republiky, uvádět povinné
informace o potravinách stanovené v
právních předpisech v českém jazyce,

Členské státy, v nichž je potravina uváděna
na trh, mohou na svém území stanovit, že
údaje musí být uvedeny v jednom nebo více
z úředních jazyků Unie.

§ 3 odst. 1
písmeno g)

používat jen takové obaly a obalové 32002R0178 Čl. 16
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.“.

Aniž jsou dotčena specifičtější ustanovení
potravinového práva, nesmí označování,
propagace a obchodní úprava potravin nebo
krmiv, jejich tvar, vzhled nebo balení,
použité obalové materiály, způsob jejich
úpravy a místo vystavení, jakož i informace
poskytované o nich jakýmkoli médiem
uvádět spotřebitele v omyl.

32002R0178 Čl. 16

Provozovatelé
potravinářských
a
krmivářských podniků ve všech fázích
výroby, zpracování a distribuce zajistí v
podnicích, které řídí, aby potraviny a krmiva
splňovaly požadavky potravinového práva,
které se týkají jejich činnosti, a kontrolují
plnění těchto požadavků.

32004R1935 Čl. 3

Materiály a předměty, včetně aktivních a
inteligentních materiálů a předmětů, musí
být vyrobeny v souladu se správnou výrobní
praxí tak, aby za obvyklých nebo
předvídatelných
podmínek
použití
neuvolňovaly své složky do potravin v
množstvích, která by mohla:
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a) ohrozit zdraví lidí; nebo b) způsobit
nepřijatelnou změnu ve složení potravin;
nebo c) způsobit zhoršení organoleptických
vlastností potravin.
§ 3 odst. 2
32002R0178 Čl. 2
úvodní část
ustanovení a V § 3 odst. 2 úvodní části ustanovení, § 4
odst. 2 písm. b), § 4 odst. 7 písm. a), § 4
dále
odst. 8, § 11 odst. 1 písm. a), § 15 odst. 11
písm. a), § 15 odst. 11 písm. d) a § 17b
odst. 1 úvodní části ustanovení se slova
„nebo suroviny“ zrušují.

Definice „potraviny“
Pro účely tohoto nařízení se „potravinou“
rozumí jakákoli látka nebo výrobek,
zpracované, částečně zpracované nebo
nezpracované, které jsou určeny ke
konzumaci člověkem nebo u nichž lze
důvodně předpokládat, že je člověk bude
konzumovat.

§ 3 odst. 4
úvodní část
ustanovení

Definice „potraviny“
Pro účely tohoto nařízení se „potravinou“
rozumí jakákoli látka nebo výrobek,
zpracované, částečně zpracované nebo
nezpracované, které jsou určeny ke
konzumaci člověkem nebo u nichž lze
důvodně předpokládat, že je člověk bude
konzumovat.

§ 3 odst. 4
písm. a)

32002R0178 Čl. 2
V § 3 odst. 4 úvodní části ustanovení, § 3
odst. 5 úvodní části ustanovení, § 3 odst. 7,
§ 4 odst. 2 písm. b), § 4 odst. 7 úvodní
části ustanovení, § 4 odst. 8, § 11 odst. 1
písm. b), § 15 odst. 3, § 15 odst. 11 úvodní
části ustanovení, § 15 odst. 11 písm. e) a §
16 odst. 11 písm. a) se slova „nebo
surovin“ zrušují.
pokud tak stanoví přímo použitelný předpis 32009R1135 Článek 4
Evropské
unie
upravující
dovoz
některých potravin ze třetích zemí23),
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
7

Kontrolní opatření
1. Příslušné orgány členských států budou
provádět ověřování dokladů, kontrolu
totožnosti a prohlídky zboží, včetně
laboratorních
rozborů,
u
zásilek
hydrogenuhličitanu amonného určeného do
potravin a krmiv a krmiv a potravin
obsahujících mléko, mléčné výrobky, sóju

požadavkům tohoto přímo použitelného
předpisu
Evropské
unie;
tímto
ustanovením nejsou dotčeny požadavky
stanovené veterinárním zákonem

nebo sójové výrobky, pocházejících nebo
odesílaných z Číny, které mají být dovezeny
do Společenství a které nejsou uvedené v čl.
2 odst. 1.

§ 3 odst. 4
32002R0178 Čl. 2
písm. a), § 3
odst. 5 písm. V § 3 odst. 4 písm. a), § 3 odst. 5 písm. d),
d), § 15 odst. § 15 odst. 11 písm. e) a § 19 odst. 1 písm.
11 písm. e) a a) se slova „nebo surovina“ zrušují.
§ 19 odst. 1
písm. a)
§ 3 odst. 4
písm. c)

§ 3 odst. 6 a §
3 odst. 7

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
zemí23).
32002R0178 Čl. 2

Definice „potraviny“
Pro účely tohoto nařízení se „potravinou“
rozumí jakákoli látka nebo výrobek,
zpracované, částečně zpracované nebo
nezpracované, které jsou určeny ke
konzumaci člověkem nebo u nichž lze
důvodně předpokládat, že je člověk bude
konzumovat.
Pojem „surovina“ je zahrnut pod definici
pojmu „potravina“ v čl. 2 nařízení
Evropského parlamentu a Rady (ES) č.
178/2002.
Definice „potraviny“
Pro účely tohoto nařízení se „potravinou“
rozumí jakákoli látka nebo výrobek,
zpracované, částečně zpracované nebo
nezpracované, které jsou určeny ke
konzumaci člověkem nebo u nichž lze
důvodně předpokládat, že je člověk bude
konzumovat.
Pojem „surovina“ je zahrnut pod definici
pojmu „potravina“ v čl. 2 nařízení
Evropského parlamentu a Rady (ES) č.
178/2002.

V § 3 odst. 6 a § 3 odst. 7 se slova „nebo
surovinami“ zrušují.
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32002R0178 Čl. 2

§ 3 odst.8

§ 3a a 3b

§ 3d odst. 1 a

V § 3 odst. 8 se slova „do oběhu za účelem 32002R0178
jejich prodeje spotřebiteli“ nahrazují slovy
„na trh“.

§ 3a a 3b se včetně nadpisů a poznámky
pod čarou č. 21 zrušují.

Informační povinnost provozovatele
potravinářského podniku

Čl. 3 bod 8

32008R1333

32006R1925 Čl. 15

(1) Provozovatel potravinářského
podniku, který vyrábí nebo uvádí na trh
a) potravinu, do níž byly přidány
9

Definice „potraviny“
Pro účely tohoto nařízení se „potravinou“
rozumí jakákoli látka nebo výrobek,
zpracované, částečně zpracované nebo
nezpracované, které jsou určeny ke
konzumaci člověkem nebo u nichž lze
důvodně předpokládat, že je člověk bude
konzumovat.
Uvedení
terminologie
do
souladu
s terminologií nařízení:
„uváděním na trh“ držení potravin nebo
krmiv za účelem prodeje, včetně nabízení k
prodeji nebo jakékoli jiné formy převodu,
zdarma nebo za úplatu, jakož i prodej,
distribuce a další formy převodu jako takové;
Adaptace předpisů EU
Povinnosti provozovatelů potravinářských
podniků, kteří vyrábějí, dovážejí nebo
uvádějí do oběhu přídatné látky, jsou
stanoveny přímo použitelným předpisem
Evropské unie (nařízením Evropského
parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008).
Ustanovení § 3b se již neuplatňuje vzhledem
k tomu, že poslední ohlášení zásob proběhlo
1. 5. 2004.
Monitoring
Pro usnadnění účinného monitoringu
potravin, do nichž byly přidány vitaminy a
minerální látky, a potravin obsahujících látky
uvedené v částech B a C přílohy III mohou
členské státy požadovat, aby výrobce nebo

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,
b) potravinu
pro
počáteční
32002L0046 Čl. 10
kojeneckou výživu,
c) dietní potravinu pro zvláštní
lékařské účely, nebo
d) doplněk stravy,
je povinen před prvním uvedením
takové potraviny na trh oznámit
Ministerstvu zdravotnictví v listinné 32006L0141 Čl. 9 odst. 1
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.
31999L0021 Čl. 5
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osoba, která tyto potraviny na jejich území
uvádí na trh, toto uvedení na trh oznámily
příslušnému orgánu tím, že mu předají vzor
označení použitého u výrobku. V tom
případě mohou být rovněž požadovány
informace o stažení výrobku z trhu.
Pro usnadnění účinného sledování doplňků
stravy mohou členské státy požadovat, aby
výrobce nebo osoba uvádějící výrobek na trh
na jejich území informovali o uvedení na trh
příslušný orgán tím, že mu předají vzor
etikety použité pro tento výrobek.
Aby
se
usnadnilo
účinné
úřední
monitorování počáteční kojenecké výživy,
oznámí
provozovatel
potravinářského
podniku při uvedení počáteční kojenecké
výživy na trh tuto skutečnost příslušnému
orgánu členských států, kde je výrobek
uváděn na trh, a to tím, že mu zašle vzor
etikety použité pro daný výrobek.
1. Pro usnadnění úředního dozoru nad
dietními potravinami pro zvláštní léčebné
účely informuje výrobce, nebo je-li výrobek
vyroben ve třetí zemi, dovozce příslušný
orgán členského státu, ve kterém je výrobek
uváděn na trh, tím, že mu předá vzor etikety
použité pro tento výrobek. Členské státy
nemusí tuto povinnost uložit, jestliže jsou
schopny prokázat, že oznámení není
nezbytné pro účinný dozor nad těmito
výrobky na jejich území.

(2)
Provozovatel
potravinářského 32004R0882 Čl. 3 odst. 6
podniku, který v místě určení přijímá
druhy potravin z jiného členského státu
Evropské unie nebo ze třetí země
vymezené
prováděcím
právním
předpisem, je povinen informovat orgán
dozoru příslušný podle § 16 odst. 1 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.
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Ustanovení článku 1 písm. b) nařízení
Evropského parlamentu a Rady (ES) č.
882/2004 o úředních kontrolách výslovně
předpokládá zaručení poctivého jednání
v obchodu s krmivy a potravinami a ochranu
zájmů spotřebitelů, včetně označování krmiv
a potravin a jiných forem informování
spotřebitelů. V návaznosti na toto ustanovení
článek 3 odst. 6 nařízení umožňuje členským
státům stanovit nezbytně nutný rozsah
informací,
který
musí
provozovatel
potravinářského podniku, kterému bylo
zasláno zboží z jiného členského státu,
poskytnout dozorovému orgánu k tomu, aby
mohly být zorganizovány úřední kontroly
k ověření souladu potravin a krmiv s právem
Evropské unie.
Návrh ustanovení § 3d odst. 2 stanovuje tuto
povinnost na provozovatele potravinářských
podniků, kteří přijímají druhy potravin
vymezené v prováděcím právním předpise
(přijatém na základě analýzy rizika dle
nařízení (ES) č. 178/2002) na území České
republiky z jiného členského státu Evropské
unie nebo třetí země. Cílem tohoto
monitorování je naplnění požadavků nařízení
(ES) č. 882/2004. Informace poskytnuté
v rozsahu prováděcího právního předpisu
(druh potraviny, termín, způsob a rozsah
informací) budou určeny pro dozorové
orgány (Státní veterinární správu a Státní
zemědělskou a potravinářskou inspekci),
zejména pokud jde o monitoring a sledování
těchto údajů souvisejících s původem,

§ 4 odst. 1 a
dále

§ 4 odst. 4, §
11 odst. 1
písm. e) a §
18 odst. 1
písm. m)
bodě 5

32002R0178 Čl. 2
V § 4 odst. 1, § 4 odst. 2 úvodní části
ustanovení, § 4 odst. 3, § 16 odst. 9, § 16
odst. 10 a § 18 odst. 1 písm. p) se slova „a
surovin“ zrušují.

32002R0178 Čl. 3 odst. 1
V § 4 odst. 4, § 11 odst. 1 písm. e) a § 18
odst. 1 písm. m) bodě 5 se slova „zdravotní
nezávadnosti“
nahrazují
slovy
„bezpečnosti“.
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množstvím a druhem zboží. Informace jsou
vyžadovány
v důsledku
primárního
zhodnocení rizikovosti zásilek jak z hlediska
bezpečnosti potravin, tak i z hlediska
ochrany spotřebitele a zejména ochrany
domácích producentů z hlediska možné
„nekalé soutěže“. Další přidanou hodnotou je
efektivní, rychlá a účinná úřední kontrola
potravinářské produkce u konkrétních
provozovatelů potravinářských podniků
v případech akutního ohrožení bezpečnosti
potravin nebo klamání spotřebitele a
zamezení v těchto případech uvedení
nebezpečných potravin na trh v České
republice.
Definice „potraviny“
Pro účely tohoto nařízení se „potravinou“
rozumí jakákoli látka nebo výrobek,
zpracované, částečně zpracované nebo
nezpracované, které jsou určeny ke
konzumaci člověkem nebo u nichž lze
důvodně předpokládat, že je člověk bude
konzumovat.
„potravinovým právem“ právní a správní
předpisy použitelné ve Společenství nebo na
vnitrostátní úrovni pro potraviny obecně, a
zejména pro bezpečnost potravin; vztahuje
se na všechny fáze výroby, zpracování a
distribuce potravin a rovněž krmiv, která
jsou vyrobena pro zvířata určená k produkci
potravin nebo kterými se tato zvířata krmí;

Požadavky na bezpečnost potravin
1. Potravina nesmí být uvedena na trh, není32002R0178 Čl. 14 odst. 1 li bezpečná.
a2
2. Potravina se nepovažuje za bezpečnou,
je*-li považována za
a) škodlivou pro zdraví;
b) nevhodnou k lidské spotřebě.
§ 4a odst. 1 „(1) Provozovatel potravinářského
32007R1234
až 3
podniku provozující jatka (dále jen
32008R1249
„provozovatel jatek“), který poráží jatečná
zvířata, je povinen zajistit klasifikaci
jatečných zvířat podle přímo použitelných
předpisů Evropské unie upravujících
klasifikaci jatečných zvířat24) a
prováděcího právního předpisu.
(2) Ustanovení odstavce 1 se
nevztahuje na provozovatele jatek, který
poráží
a) prasata podléhající klasifikaci podle
přímo
použitelného
předpisu
Evropské
unie
upravujícího
klasifikaci jatečných zvířat24) 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
13

Odstavec 1 byl nově upraven tak,
jednoznačně vyplývala povinnost zajistit
správnou obchodní úpravu, která je
vyžadována legislativou Evropské unie
nařízením (ES) č. 1234/2007 a která má
významný vliv na hmotnost jatečně
upravených těl a stanovení odpovídající
ceny. V původním znění uvedená povinnost
zajištění klasifikace a označení je
nedostatečná, neboť nejčastější problémy při
kontrole jsou právě s dodržováním obchodní
úpravy.
Odstavec 2 písm. a) bylo upraveno s cílem
jednoznačně definovat, které kategorie prasat
se počítají do limitu 100 kusů týdně. Má být
započítána pouze kategorie prasat, která
budou následně klasifikována, nikoliv
kategorie prasat, které sloužily k chovu,
případně prasata, která byla poražena před
dosažení běžné porážkové hmotnosti (selata,
běhouni).
Odstavec 2 písm. c) (původní písm. d)) bylo
upraveno s cílem jednoznačného definování,
které kategorie skotu se počítají do limitu 20
kusů týdně. Mají být započítány pouze

klasifikaci jatečných zvířat24) v
ročním průměru nejvýše do 20 kusů
týdně.

kategorie skotu staršího než 8 měsíců.
Vzhledem k tomuto věkovému limitu bylo
nutné vypustit slovo „dospělý“. Tato změna
navazuje na aktuální změnu legislativy EU,
která s touto úpravou rovněž počítá a má
širokou podporu jednotlivých ČS.
V odst. 3 písm. a) došlo k odstranění textu
„prasnice, kryptorchidy a kance, kteří
sloužili
k
účelům
plemenitby“
z
toho důvodu, že prasnice a kanci, kteří
sloužili k účelům plemenitby (byli použiti
k chovu) se podle nařízení Rady (ES) č.
1234/2007 článku 42, bodu 1 odstavce b)
neklasifikují. Odstraňuje se tedy duplicita
legislativy EU v tomto zákoně.
U kryptorchidů (zvířat samčího pohlaví,
která se kvůli vývojové poruše nepodařilo
vykastrovat) se předpokládá věk a porážková
hmotnost stejná jako u ostatních jatečných
prasat. V případě zdravotní nezávadnosti
JUT kryptorchidů není důvod tyto JUT
neklasifikovat. Jejich výskyt je zanedbatelný
a v mnoha případech navíc, vzhledem
k výskytu
kančího
pachu,
nesplňují
podmínku zdravotní nezávadnosti a jejich
jatečně upravená těla klasifikována nebudou.
Zrušení této výjimky vede ke zjednodušení
legislativních požadavků a přiblížení se
legislativě evropské, která se touto skupinou
zvířat také nezabývá.
Vložení textu „jatečná prasata, která jsou na
žádost žadatele dodávána pouze k porážce
pro vlastní spotřebu“ je požadováno
z důvodu přesun výjimky z odst. 2 písm. c)

(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.
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za účelem sjednocení výjimek.
V odst. 3 písm. b) odstranění slova
„dospělý“ navazuje na úpravu legislativy
EU, která je v současné době připravována a
má širokou podporu ČS.
§5

§ 6 až 9

§ 5 se včetně nadpisu a poznámky pod
čarou č. 6 zrušuje

§6

32004R1935 Čl. 3

Adaptace předpisu EU
1. Materiály a předměty, včetně aktivních a
inteligentních materiálů a předmětů, musí
být vyrobeny v souladu se správnou výrobní
praxí tak, aby za obvyklých nebo
předvídatelných
podmínek
použití
neuvolňovaly své složky do potravin v
množstvích, která by mohla:
a) ohrozit zdraví lidí; nebo
b) způsobit nepřijatelnou změnu ve složení
potravin; nebo
c) způsobit zhoršení organoleptických
vlastností potravin.
2. Označování, reklama a obchodní úprava
materiálů nebo předmětů nesmí být
zavádějící pro spotřebitele.

32011R1169 čl. 9

Adaptace předpisu EU
Povinné informace uváděné na obale
balených potravin jsou stanoveny především
v přímo použitelných předpisech Evropské
unie – například nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011, dále
nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, nařízení
Komise (ES) č. 589/2008, nařízení Komise
(ES) č. 543/2008.nařízení komise (EU) č.
543/2011. Z tohoto důvodu došlo, pokud se

(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
použitelných předpisů Evropské unie
upravujících označování potravin zajistit
15

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) dalších údajů, stanoví-li tak
prováděcí právní předpis nebo
veterinární zákon.

týká balených potravin podle § 6, k
vypuštění všech duplicitních ustanovení.
Požadavky § 7 vyplývají z ustanovení čl. 44
nařízení (EU) č. 1169/2011, které členským
státům umožňuje, pokud se týká nebalených
potravin (nebalené potraviny – potravina
zabalená po pro účely přímého prodeje)
přijmout vnitrostátní opatření vyžadující
povinné poskytnutí vybraných údajů podle
čl. 9 a 10 nařízení, stejně jako způsob jejich
poskytování.

(2) Symbol "e" pro označení
množství potraviny lze uvést na obalu jen
tehdy, pokud byly splněny požadavky
stanovené zákonem o metrologii25).
(3) Způsob označení balených
potravin stanoví prováděcí právní předpis.
§7
(1) Provozovatel potravinářského
podniku, pod jehož jménem nebo obchodní
firmou je potravina zabalená bez
přítomnosti
spotřebitele
pro
účely
bezprostředního prodeje uváděna na trh,
nebo není-li usazen v Evropské unii,
dovozce potraviny na trh Evropské unie, je
povinen podle podmínek stanovených pro
balené potraviny přímo použitelným
předpisem Evropské unie o označování
potravin26) zajistit na obalu potraviny
určeném pro spotřebitele nebo pro zařízení

čl. 44
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Požadavky § 8 vyplývají z ustanovení čl. 44
nařízení (EU) č. 1169/2011, které členským
státům umožňuje, pokud se týká nebalených
potravin (nebalené potraviny – potravina
balené
v místě
prodeje
na
žádost
spotřebitele) přijmout vnitrostátní opatření
vyžadující povinné poskytnutí vybraných
údajů podle čl. 9 a 10 nařízení, stejně jako
způsob jejich poskytování.
Cílem navrženého ustanovení § 8 je zajištění
vysoké míry ochrany zdraví spotřebitelů a
zaručení jejich práva na informace u potravin
zabalených v místě prodeje na žádost
spotřebitele.
Čl. 44 nařízení Evropského parlamentu a
Rady (EU) č. 1169/2011 ponechává
členským státům možnost na vnitrostátní
úrovni vyžadovat při označování nebalených
potravin, kromě poskytnutí údaje o
přítomnosti alergenních látek, také některé
další údaje. Členské státy mohou stanovit

stravovacích služeb uvedení a přesnost
těchto údajů:
a) jméno nebo obchodní název a
adresa místa podnikání nebo sídla
provozovatele
potravinářského podniku,
b) název potraviny,
c) čisté množství,
d) seznam složek,
e) země
původu
nebo
místo
provenience,
f) způsob uchování, jde-li o potraviny,
u nichž by při nesprávném uchování
mohla být
ohrožena bezpečnost
nebo zhoršena jakost stanovená
prováděcím právním předpisem nebo
deklarovaná výrobcem,
g) datum použitelnosti nebo datum
minimální trvanlivosti,
h) údaje podle čl. 10 odst. 1 nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU)
č. 1169/2011,
i) údaje podle čl. 44 odst. 1 písm. a)
nařízení Evropského parlamentu a rady
(EU) č. 1169/2011.

opatření pro způsob poskytování údajů nebo
pro způsob jejich vyjadřování a uvádění.
V případě potravin balených v místě prodeje
na žádost spotřebitele ustanovení § 8
rozděluje v jednotlivých odstavcích několik
způsobů a forem deklarování příslušných
údajů pro nebalené potraviny.
Ustanovení § 9 se týká označování šarže.
Legislativně technicky se jedná o plnou
transpozici směrnice EP a Rady 2011/91/EU
o údajích nebo značkách určujících šarži, ke
které potravina patří. Vzhledem k rozsahu
požadovaných údajů v případě deklarování
šarže, bylo z důvodů přehlednosti, vymezené
specifické problematiky a odpovědnosti za
uvádění tohoto údaje, které nebylo možné
transponovat do § 6, § 7 ani § 8, zvoleno
samostatné ustanovení § 9.

(2) Provozovatel potravinářského
podniku uvedený v odstavci 1 je povinen
na obale určeném pro spotřebitele nebo pro
zařízení stravovacích služeb zajistit
uvedení a přesnost
a) údajů o třídě jakosti, stanoví-li tak
prováděcí právní předpis nebo přímo
použitelný
předpis
Evropské
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unie,
b) dalších údajů, stanoví-li tak
prováděcí právní předpis nebo přímo
použitelný
předpis
Evropské
27)
unie .
(3) Způsob označení potravin
zabalených bez přítomnosti spotřebitele
pro účely přímého prodeje stanoví
prováděcí právní předpis.
§8
(1) Provozovatel potravinářského
podniku, který uvádí na trh nebalenou
potravinu s výjimkou pokrmů, je povinen
tam, kde je tato potravina přímo nabízena k
prodeji spotřebiteli, v její těsné blízkosti
viditelně umístit snadno čitelný údaj o třídě
jakosti, stanoví-li tak prováděcí právní
předpis nebo přímo použitelný předpis
Evropské unie, a podle podmínek
stanovených pro balené potraviny přímo
použitelným předpisem Evropské unie o
označování potravin26) tyto údaje:
a) název potraviny,
b) země
původu
nebo
místo
provenience potraviny,
c) údaje podle čl. 10 odst. 1 nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU)
č. 1169/2011.
(2) Provozovatel potravinářského
podniku uvedený v odstavci 1 je povinen
18

v blízkosti místa nabízení nebalené
potraviny k prodeji viditelně zpřístupnit
podle podmínek stanovených pro balené
potraviny přímo použitelným předpisem
Evropské unie o označování potravin26)
další snadno čitelné údaje:
a) datum použitelnosti nebo datum
minimální trvanlivosti,
b) údaje podle čl. 44 odst. 1 písm. a)
nařízení Evropského parlamentu a
Rady (EU) č.
1169/2011,
c) další údaje, stanoví-li tak prováděcí
právní předpis nebo přímo použitelný
předpis Evropské unie27).
(3) Provozovatel potravinářského
podniku uvedený v odstavci 1 může údaje
podle odst. 2 písm. a) uvést pouze na
etiketě nebo obalu potraviny zabalené
v místě prodeje na žádost spotřebitele.
(4) Provozovatel potravinářského
podniku uvedený v odstavci 1 je povinen
na vyžádání spotřebitele sdělit nebo jinou
formou zpřístupnit údaje podle čl. 9 odst. 1
písm. b) a čl. 22 nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011.
(5) Provozovatel potravinářského
podniku, který uvádí na trh pokrmy
v rámci zařízení stravovacích služeb v
otevřeném typu, je povinen sdělit nebo
viditelně zpřístupnit snadno čitelnou
informaci, že se v pokrmu vyskytují látky
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podle čl. 9 odst. 1 písm. c) nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) č.
1169/2011. Informaci o konkrétní látce
podle čl. 9 odst. 1 písm. c) nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) č.
1169/2011 je provozovatel potravinářského
podniku, uvedený ve větě první, povinen
na vyžádání spotřebitele nebo jinou formou
sdělit nebo jinou formou viditelně a snadno
čitelně zpřístupnit. Tím není dotčena
povinnost provozovatele potravinářského
podniku, který uvádí na trh pokrmy v
rámci zařízení stravovacích služeb v
uzavřeném typu, poskytnout informaci o
výskytu látky uvedené v čl. 9 odst. 1 písm.
c) nařízení Evropského parlamentu a Rady
(EU) č. 1169/2011.
(6) Způsob označení nebalených
potravin stanoví prováděcí právní předpis.
§9
(1) Provozovatel potravinářského 32011L0091
podniku,
který
potravinu
vyrábí,
zpracovává nebo balí nebo je prvním
prodejcem usazeným v Evropské unii,
nesmí potravinu uvést na trh bez
připojeného údaje, který umožňuje určení
totožnosti šarže, ke které potraviny patří.
(2) Pokud se jedná o balenou
potravinu podle přímo použitelného
předpisu Evropské unie o označování
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potravin26),
uvede
provozovatel
potravinářského podniku uvedený v
odstavci 1 při uvádění na trh označení
šarže na balení potraviny nebo na etiketě,
která je k němu připojena.
(3) Pokud se nejedná o balenou
potravinu podle odstavce 2, uvede
provozovatel potravinářského podniku
uvedený v odstavci 1 při uvádění potraviny
na trh označení šarže na vnějším obalu, ve
kterém je potravina uváděna na trh,
zejména
obalu
přepravním
nebo
skupinovém, nebo pokud to není možné,
zahrne ho do průvodní dokumentace, která
je předána současně s touto potravinou
nebo ještě před jejím dodáním.
(4) Povinnost označit potravinu
označením šarže se nevztahuje na
a) potraviny, které jsou po výstupu
ze zemědělské prvovýroby
1.
prodávány
nebo
dodávány
na
místa
přechodného
uskladnění,
přípravy nebo balení,
2.
dopravovány
do
organizací producentů nebo
3. shromažďovány pro
okamžité
použití
v
provozním systému přípravy
nebo zpracování,
b) potraviny, které nejsou v místě
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prodeje
baleny,

konečnému

spotřebiteli

c) potraviny, které jsou zabaleny
v místě
prodeje
na
žádost
spotřebitele nebo zabaleny pro
účely přímého prodeje,
d) obaly, jejichž největší plocha je
menší než 10 cm2,
e) jednotlivé porce zmrzliny a
mraženého krému, u kterých se
označení
šarže
uvede
na
skupinovém obalu,
f) potraviny označené datem
minimální trvanlivosti nebo datem
použitelnosti, pokud je toto datum
vyjádřeno
jako
nekódované
označení dne a měsíce v uvedeném
pořadí.
(5) Způsob označení šarže stanoví
prováděcí právní předpis.
§ 10 odst. 1 Na trh je zakázáno uvádět potraviny
úvodní části
ustanovení

32002R0178
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Čl. 3 bod 8

Uvedení
terminologie
do
souladu
s terminilogiínařízení:
„uváděním na trh“ držení potravin nebo
krmiv za účelem prodeje, včetně nabízení k
prodeji nebo jakékoli jiné formy převodu,
zdarma nebo za úplatu, jakož i prodej,
distribuce a další formy převodu jako takové;

§ 11 odst. 1
32002R0178 Čl. 2
písm. c) a §
19 odst. 1 V § 11 odst. 1 písm. c) a § 19 odst. 1 písm.
a) se slova „a suroviny“ zrušují.
písm. a)

Adaptace předpisu EU
Definice „potraviny“
Pro účely tohoto nařízení se „potravinou“
rozumí jakákoli látka nebo výrobek,
zpracované, částečně zpracované nebo
nezpracované, které jsou určeny ke
konzumaci člověkem nebo u nichž lze
důvodně předpokládat, že je člověk bude
konzumovat.

§ 11 odst. 1
písm. c)

uchovávat potraviny při teplotách 32004R0853 Příloha III,
kap. VII
stanovených nařízením Evropského
parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004
nebo prováděcím právním předpisem
uchovávat potraviny při teplotách
stanovených
provozovatelem
potravinářského
podniku,
který
potravinu vyrobil,

Adaptace předpisu EU
a) pokud není zvláštními předpisy stanoveno
jinak, musí na jatkách ihned po prohlídce po
porážce
následovat
zchlazení
podle
zchlazovací křivky zajišťující nepřetržitý
pokles teploty, aby bylo ve všech částech
masa dosaženo nejvyšší teploty u drobů 3 °C
a u ostatního masa 7 °C. V průběhu chlazení
však může být maso v souladu s kapitolou V
bodem 4 bouráno/porcováno a vykosťováno.
b) Během procesu chlazení musí být
zajištěno
dostatečné
větrání,
aby
nedocházelo ke kondenzaci na povrchu
masa.
2. Teplota masa musí dosáhnout hodnoty
uvedené v bodě 1 a tato teplota musí být
zachována v průběhu skladování.

§ 11 odst. 1
písm. e)

podle
deklarace
provozovatele 32011R1169 Čl. 25
potravinářského
podniku,
který
potravinu vyrobil, nebo pokud není
uvedena s ohledem na povahu potraviny
přiměřeně zkrátit datum minimální

Upřesnění ustanovení § 11 je plně v souladu
s požadavkem čl. 25 odst. 2 nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) č.
1196/2011: „Aby bylo zajištěno správné
uchování nebo použití potraviny po otevření
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trvanlivosti nebo použitelnosti uvedené na
obalu potraviny, pokud byla rozbalena za
účelem prodeje jednotlivých částí, a
stanovit i podmínky jejího dalšího 32002R0178 Čl. 17
uchování tak, aby nedošlo ke zhoršení
jakosti a bezpečnosti potraviny,

obalu, uvádějí se v případě potřeby
podmínky uchovávání nebo lhůta spotřeby.“

§ 11 odst. 1
písm. f)

potraviny určené pro zvláštní výživu a 32002L0046 Čl.1
doplňky stravy uvádět na trh pouze balené

Tato směrnice se vztahuje na doplňky stravy
uváděné na trh a nabízené jako potraviny.
Tyto výrobky se dodávají konečnému
spotřebiteli pouze balené.

§ 11 odst. 1
písm. h)

zachovat označení šarže podle § 6 odst. 2,

Potravina nesmí být uvedena na trh bez
údaje připojeného podle čl. 1 odst. 1.

32011L0091 Čl.2

Provozovatelé
potravinářských
a
krmivářských podniků ve všech fázích
výroby, zpracování a distribuce zajistí v
podnicích, které řídí, aby potraviny a krmiva
splňovaly požadavky potravinového práva,
které se týkají jejich činnosti, a kontrolují
plnění těchto požadavků.

§ 11 odst. 2 balené do obalů, které neodpovídají
32004R1935
písm. a) bod
požadavkům přímo použitelného
2
předpisu Evropské unie o materiálech a
předmětech určených pro styk s
potravinami29) nebo vyhlášky o
hygienických požadavcích na výrobky
určené pro styk s potravinami a
pokrmy30),

Aktualizace odkazů na platné předpisy
nařízení (Es) č. 1935/2004 vyhláška č.
38/2001 Sb.

§ 11 odst. 3 V § 11 se odstavce 3 až 6, 10 a 11 včetně 32002L0046
až 6, 10 a 11 poznámky pod čarou č. 11b zrušují.
Dosavadní odstavce 7 až 11 se označují
jako odstavce 3 až 7.

Čl. 4 odst. 6 Odchylně od odstavce 1 mohou členské státy
do 31. prosince 2009 povolit na svém území
používání vitaminů a minerálních látek
neuvedených v příloze I nebo ve formách
neuvedených v příloze II.
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§ 15 odst. 1

§ 15 odst. 6

Ministerstvo a Ministerstvo zdravotnictví v 32002R0178 Preambule
rozsahu své působnosti řídí a kontrolují
odst. 12
výkon státní správy a monitorování
výskytu toxikologicky významných látek v
potravinovém
řetězci,
vykonávaný
orgány státního dozoru. Monitorování
radiologicky
významných
látek
v
potravinách je upraveno zvláštním právním
předpisem.

S cílem zajistit bezpečnost potravin je
nezbytné vzít v úvahu všechna hlediska
řetězce výroby potravin jako celek, a to od
prvovýroby a výroby krmiv až po prodej
nebo dodávky potravin spotřebiteli, neboť
každý článek může mít potenciální dopad
nabezpečnost potravin.
(Úprava také reflektuje požadavek nařízení
178/2002 vzít v úvahu všechny aspekty
řetězce výroby potravin jako celek).

Ministerstvo
jako
kontaktní
místo
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

Zpřesnění původního znění lépe odpovídající
skutečnosti a reakce na vyjádření EK s
požadavkem na jeden orgán v ČS odpovědný
za koordinaci a přípravu dokumentů,
přičemž odpovědnost za plány kontrol v
sektorech je na rozhodnutí ČS.
32004R0882 Čl. 41 a 42

§ 15 odst. 7

(7) Ministerstvo přijímá žádosti
32003R1829
a) o
povolení
podle
přímo
použitelného předpisu Evropské
unie o geneticky modifikovaných
potravinách a krmivech31),

S cílem zajistit účinné provádění čl. 17 odst.
2 nařízení (ES) č. 178/2002, pravidel
týkajících se zdraví zvířat a dobrých
životních podmínek zvířat a článku 45 tohoto
nařízení připraví každý členský stát jeden
integrovaný víceletý vnitrostátní plán
kontrol.

Čl. 5 odst. 2 Žádost se podává příslušnému vnitrostátnímu
orgánu členského státu.

b) o aktualizaci seznamu výživových 32006R1924 Čl. 8 odst. 2 Změny přílohy se přijímají regulativním
tvrzení,
postupem s kontrolou podle čl. 25 odst. 3 a
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případně po konzultaci s úřadem. Ve
vhodných případech Komise spolu s
dotčenými osobami, zejména provozovateli
potravinářských podniků a sdruženími
spotřebitelů, posoudí, jak jsou daná tvrzení
vnímána a chápána. (zmocnění resortu
zemědělství, je zpřehledněním a postupu
v případě požadavku na úpravu seznamu
výživových tvrzení).
c) o zápis do rejstříku zaručených 2006R0509
tradičních specialit Evropské unie.

Čl. 7 odst.1,
4

Žádost o zápis do rejstříku
1. O zápis zaručené tradiční speciality do
rejstříku může požádat pouze skupina.
4. Pokud je skupina usazena v členském
státu, podává se žádost v tomto členském
státu. Členský stát vhodným způsobem
přezkoumá, zda je žádost oprávněná a zda
splňuje podmínky tohoto nařízení.

§ 15 odst. 8

o souhlas s uvedením na trh nových 31997R0258
potravin nebo nových složek potravin,

§ 15 odst. 11 nepropustí tyto potraviny do celního
písm. a)
režimu volného oběhu, pokud dovozce
nepředloží osvědčení, certifikát nebo jiný
vstupní doklad podle § 3 odst. 4 písm. a) 32009R1135 Čl. 4
nebo certifikát podle § 3 odst. 4 písm. c),
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Nařízení Evropského parlamentu a Rady
(ES) č. 258/97 ze dne 27. ledna 1997
o nových potravinách a nových složkách
potravin
Legislativně technická změna v návaznosti
na změnu § 3 odst. 4 písm. a).
Kontrolní opatření
1. Příslušné orgány členských států budou
provádět ověřování dokladů, kontrolu
totožnosti a prohlídky zboží, včetně
laboratorních
rozborů,
u
zásilek

hydrogenuhličitanu amonného určeného do
potravin a krmiv a krmiv a potravin
obsahujících mléko, mléčné výrobky, sóju
nebo sójové výrobky, pocházejících nebo
odesílaných z Číny, které mají být dovezeny
do Společenství a které nejsou uvedené v čl.
2 odst. 1.
§ 15 odst. 11
písm. b)

b) neprodleně informuje příslušný
orgán státního dozoru, pokud zásilka a
její označení neodpovídá předloženému
osvědčení, certifikátu nebo jinému 32009R1135 Čl. 4
vstupnímu dokladu,

§ 15 odst. 11 požádá příslušné orgány státního dozoru o
písm. c)
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,“.

32008R0765
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Legislativně technická změna v návaznosti
na změnu § 3 odst. 4 písm. a).
Kontrolní opatření
1. Příslušné orgány členských států budou
provádět ověřování dokladů, kontrolu
totožnosti a prohlídky zboží, včetně
laboratorních
rozborů,
u
zásilek
hydrogenuhličitanu amonného určeného do
potravin a krmiv a krmiv a potravin
obsahujících mléko, mléčné výrobky, sóju
nebo sójové výrobky, pocházejících nebo
odesílaných z Číny, které mají být dovezeny
do Společenství a které nejsou uvedené v čl.
2 odst. 1.
Toto ustanovení se původně odvolávalo na
zákon 102/2001 Sb. o obecné bezpečnosti
výrobků. Ustanovení týkající se závazných
stanovisek však byla ze zákona o obecné
bezpečnosti výrobků vypuštěna, s odkazem
na existenci úpravy v přímo použitelném
právním předpisu EU - nařízení (ES)
765/2008. Odkaz na zákon o obecné
bezpečnosti se proto nahrazuje nařízením
Evropského parlamentu a Rady (ES) č.

765/2008, kterým se stanoví požadavky na
akreditaci a dozor nad trhem týkající se
uvádění výrobků na trh. Kromě osvědčení a
certifikátu může mít dovozce povinnost
předkládat jiný vstupní doklad, proto je třeba
doplnit „jiný vstupní doklad“.
§ 15a

§ 15a
(1) Ministerstvo
a)
přezkoumává, zveřejňuje, posuzuje
přípustnost námitek a předává žádosti
podle § 15 odst. 7 písm. c) včetně
dokumentace Evropské komisi, a to
postupem stanoveným přímo použitelným
předpisem Evropské unie o režimech
jakosti
zemědělských
produktů
a
34)
potravin ; 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.

32011R1151 čl. 6 odst. 4 a Členský stát zahájí v rámci přezkumu podle
5
odst. 4 druhého pododstavce vnitrostátní
řízení o námitce, přičemž odpovídajícím
způsobem zajistí zveřejnění uvedené žádosti
a poskytne dostatečnou lhůtu, během níž
může každá fyzická nebo právnická osoba s
oprávněným zájmem, která je usazená
nebo má bydliště na území tohoto členského
státu, podat proti žádosti námitku. Členský
stát posoudí přípustnost obdržených námitek
s ohledem na kritéria stanovená v čl. 9 odst.
3 prvním pododstavci.
Odstavec 2 stanoví povinnost Ministerstva
zdravotnictví vést evidenci informací, které
mu byly oznámeny např. podle § 3d odst. 1 a
upravuje způsob, jakým Ministerstvo
zdravotnictví nakládá s těmito informacemi
obdrženými
od
provozovatelů
potravinářských podniků na nakládá.

(2) Ministerstvo zdravotnictví vede
evidenci potravin, které mu byly oznámeny
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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.
§ 16 odst. 1

1.
V § 16 odst. 1 písm. b) bodě 1 a 2 32002R0178
se slova „surovin a“ zrušují.

Čl. 2

Adaptace předpisu EU
Definice „potraviny“
Pro účely tohoto nařízení se „potravinou“
rozumí jakákoli látka nebo výrobek,
zpracované, částečně zpracované nebo
nezpracované, které jsou určeny ke
konzumaci člověkem nebo u nichž lze
důvodně předpokládat, že je člověk bude
konzumovat.

§ 16 odst. 2

(2) Odběr a přípravu kontrolních vzorků za 32012R0252 Příloha II
účelem zkoušení jakosti a bezpečnosti
část I
potravin nebo tabákových výrobků, nejdeli o vzorky pro mikrobiologické zkoušení,
zajišťují orgány dozoru způsobem a v
rozsahu stanoveném prováděcím právním
předpisem nebo přímo použitelným
předpisem Evropské unie.

Vzorky určené pro úřední kontrolu obsahu
dioxinů (PCDD/PCDF), PCB s dioxinovým
efektem a PCB bez dioxinového efektu, dále
označovaných jako dioxiny a PCB, v
potravinách musí být odebírány pomocí
metod popsaných v této příloze. Takto
získané souhrnné vzorky se považují za
reprezentativní pro šarže nebo části šarží, z
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nichž byly odebrány. Dodržení maximálních
limitů stanovených v nařízení Komise (ES)
č. 1881/2006, kterým se stanoví maximální
limity některých kontaminujících látek v
potravinách, se určují na základě hodnot
zjištěných v laboratorních vzorcích.
§ 16 odst. 3

Orgán dozoru připraví kontrolní 32007R0333
vzorek, který na žádost kontrolované 32006R1882
osoby rozdělí na dva či více vzorků o 32004R0882
stejné velikosti, z nichž jeden předá
kontrolované osobě pro doplňující
odborný posudek a zbývající si ponechá.
Vzorky se zapečetí, označí a uchovávají
způsobem
stanoveným
prováděcím
právním předpisem. O tomto postupu
provede orgán dozoru písemný záznam.
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Odstranění nejasností v terminologii zákona.
Příprava vzorků není vždy prakticky možná
za účasti kontrolované osoby, pokud se
uskutečňuje po homogenizaci ze souhrnného
vzorku. Například podle 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, 3MCPD a benzo[a]pyrenu v potravinách nebo
podle 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, je příprava vzorku
pro
doplňující
odborný
posudek
kontrolované osoby z homogenizovaného
souhrnného vzorku prováděna v laboratoři.
Podle čl. 11 odst. 5 nařízení Evropského
parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004
příslušné orgány dozoru stanoví vhodné
postupy
zaručující
provozovatelům
potravinářských podniků, jejichž výrobky
jsou předmětem odběru vzorků a analýzy,
právo požádat o doplňující odborný posudek.

§ 16 odst. 8

Provozovatel potravinářského podniku je 32012R1151
povinen uhradit náklady vynaložené na
ověření souladu se specifikacemi podle
přímo použitelných předpisů Evropské
unie o režimech jakosti zemědělských
produktů a potravin32) 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.

§ 16a odst. 1 V § 16a odst. 1 a § 17 odst. 1 písm. c) se 32002R0178 Čl. 2
a § 17 odst. 1 slova „ , suroviny“ zrušují.
písm. c)

Aktualizace odkazu na přímo použitelné
předpisy
Evropské
unie.
Nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU)
č. 1151/2012 ze dne 21. listopadu 2012
o režimech jakosti zemědělských produktů
a potravin

Definice „potraviny“
Pro účely tohoto nařízení se „potravinou“
rozumí jakákoli látka nebo výrobek,
zpracované, částečně zpracované nebo
nezpracované, které jsou určeny ke
konzumaci člověkem nebo u nichž lze
důvodně předpokládat, že je člověk bude
konzumovat.

§ 16b odst. 2 Ministerstvo zajišťuje činnosti vyplývající 32002R0178 Čl. 22 odst. 9 Členské státy spolupracují s úřadem s cílem
z požadavku čl. 22 přímo použitelného
zajistit plnění jeho poslání.
předpisu Evropské unie, kterým se stanoví
obecné zásady a požadavky potravinového
práva32), na spolupráci členského státu s
Evropským úřadem pro bezpečnost
potravin.
16b odst. 3

Státní
zemědělská
a
potravinářská 32012R1151 Čl. 35ČlenskéČlenské
odst. 3
státy přijmou vhodná správní
inspekce, Státní veterinární správa a
a soudní
opatření
s cílem
zabránit
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16b odst. 4

Ústřední kontrolní a zkušební ústav
zemědělský vykonávají
dozor
nad
dodržováním podmínek použití chráněného
označení původu, chráněného zeměpisného
označení a označení zaručené tradiční
speciality
vyplývajících
z
přímo
použitelného předpisu Evropské unie o
režimech jakosti zemědělských produktů a
potravin32).

neoprávněnému
používání
chráněných
označení původu a chráněných zeměpisných
označení podle odstavce 1 u produktů, které
jsou produkovány nebo uváděny na trh
v daném členském státě, nebo toto
neoprávněné používání zastavit.
Za tímto účelem určí členské státy orgány
příslušné pro přijímání těchto opatření
v souladu
s postupy
stanovenými
jednotlivými členskými státy.
Tyto orgány musí poskytovat odpovídající
záruky objektivity a nestrannosti a mít
k dispozici kvalifikovaný personál a zdroje
nezbytné k výkonu svých funkcí.

Ministerstvo zveřejňuje a poskytuje 32012R1151 čl. 36 odst. 3
Evropské komisi informace o dozorových
orgánech odpovědných za dozor nad
podmínkami pro používání chráněného
označení původu, chráněného zeměpisného
označení a označení zaručené tradiční
speciality
vyplývajícími
z
přímo
použitelného předpisu Evropské unie
o režimech jakosti zemědělských produktů
a potravin32).

Členské státy informují Komisi o názvech
a adresách příslušných orgánů uvedených
v článku 36. Komise názvy a adresy těchto
orgánů zveřejní.

§ 16a odst. 5 Ministerstvo informuje Evropskou komisi 32012R1151 čl. 45 odst. 2
o názvech a adresách skupin provozovatelů
potravinářských podniků založených s
cílem podporovat potraviny označené
chráněným označením původu, chráněným
zeměpisným označením a označením
zaručené tradiční speciality, na základě
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Členské státy mohou podporovat utváření a
činnost seskupení na svém území správními
prostředky. Členské státy dále sdělují Komisi
název a adresu seskupení podle čl. 3 odst. 2.
Komise tyto informace zveřejní.

přímo použitelného předpisu Evropské
unie o režimech jakosti zemědělských
produktů a potravin32).
§ 16a odst. 6 Ministerstvo a Ministerstvo zdravotnictví 32002R0178
zajišťují podle čl. 33 nařízení Evropského
parlamentu a Rady č. 178/2002 sběr dat o
spotřebě potravin a rizicích, kterým jsou
vystaveny osoby konzumující tyto
potraviny,
o výskytu
a
rozšíření
biologického
rizika,
o
obsahu
kontaminujících látek v potravinách a o
reziduích chemických látek v potravinách.
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Čl. 33

Shromažďování údajů
1. Úřad vyhledává, shromažďuje, porovnává,
analyzuje a shrnuje významné vědecké a
technické údaje v oblastech své působnosti.
Tato
činnost
zahrnuje
zejména
shromažďování údajů týkajících se
a) spotřeby potravin a rizik, kterým jsou
vystaveny osoby konzumující tyto potraviny;
b) výskytu a rozšíření biologického rizika;
c) kontaminujících látek v potravinách a
krmivech;
d) reziduí.
2. Pro účely odstavce 1 úřad úzce
spolupracuje se všemi organizacemi
působícími v oblasti shromažďování údajů,
včetně organizací z kandidátských zemí,
třetích zemí nebo mezinárodních subjektů.
3. Členské státy přijmou nezbytná opatření,
která jim umožní předat úřadu údaje, které
shromáždily v oblastech uvedených v
odstavcích 1 a 2.
4. Úřad předloží členským státům a Komisi
vhodná doporučení, která umožní zlepšit
technickou srovnatelnost údajů, které přijímá
a analyzuje, s cílem dosáhnout konsolidace
údajů na úrovni Společenství.
5. Do jednoho roku od vstupu tohoto
nařízení v platnost zveřejní Komise soupis
systémů shromažďování údajů, které existují

na úrovni Společenství v oblastech
působnosti úřadu. Ve zprávě, jejíž součástí
případně mohou být vhodné návrhy, se
zejména uvede
a) úloha, která by měla být v každém
systému úřadu přidělena, a změny nebo
zlepšení, které jsou případně nezbytné pro to,
aby úřad mohl ve spolupráci s členskými
státy plnit své poslání;
b) nedostatky, které je třeba odstranit, aby
úřad mohl na úrovni Společenství
shromažďovat a shrnovat významné vědecké
a technické údaje v oblastech své působnosti.
6. Úřad předloží výsledky své práce v oblasti
shromažďování údajů Evropskému
parlamentu, Komisi a členským státům.
§ 19 odst. 3

Ministerstvo zdravotnictví stanoví na 32006R1925 Čl. 11 odst. 2
základě článku 11 nařízení Evropského
parlamentu a Rady (ES) č. 1925/2006
prováděcím právním předpisem povinný
přídavek vitaminu nebo minerální látky do
určitých potravin nebo zákaz nebo omezení
používání některých jiných látek při
výrobě určitých potravin.
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Pokud se některý členský stát v případě
neexistence předpisů Společenství domnívá,
že je nutné přijmout nové právní předpisy
a) týkající se povinného přidávání vitaminů a
minerálních látek do určitých potravin nebo
skupin potravin nebo
b) týkající se zákazu nebo omezení
používání některých jiných látek při výrobě
určitých potravin,
oznámí to Komisi postupem podle článku
12.

Číslo předpisu EU (kód
CELEX)

Název předpisu EU

32008L0090

Směrnice Rady 2008/90/ES ze dne 29. září 2008 o uvádění na trh rozmnožovacího materiálu
ovocných rostlin a ovocných rostlin určených k produkci ovoce.

32011L0091

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/91/EU ze dne 13. prosince 2011 o údajích nebo
značkách určujících šarži, ke které potravina patří.

32002L0046

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/46/ES ze dne 10. června 2002 o sbližování právních
předpisů členských států týkajících se doplňků stravy.

32004R1935

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.

32011R1169

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.

32007R1234

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 (jednotné nařízení
o společné organizaci trhů).

31997R0258

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 ze dne 27. ledna 1997 o nových potravinách
a nových složkách potravin.

32003R1829

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 ze dne 22. září 2003 o geneticky
modifikovaných potravinách a krmivech.
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32006R1924

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 ze dne 20. prosince 2006
o výživových a zdravotních tvrzeních při označování potravin.

32006R1925

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.

32002R0178

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.

32004R0852

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 ze dne 29. dubna 2004 o hygieně
potravin.

32004R0853

Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se
stanoví zvláštní hygienická pravidla pro potraviny živočišného původu.

32004R0882

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.

32004R1935

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.

32006R0509

Nařízení Rady (ES) č. 509/2006 ze dne 20. března 2006 o zemědělských produktech
a potravinách, jež představují zaručené tradiční speciality.

32006R1925

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.

32008R1331

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.
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32008R1333

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 ze dne 16. prosince 2008 o
potravinářských přídatných látkách.

32008R1334

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.

32012R0252

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.

32011R0931

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.

32007R0333

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.

32006R1882

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.

32012R1151
32011L0091

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 ze dne 21. listopadu 2012
o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/91/EU ze dne 13. prosince 2011 o údajích
nebo značkách určujících šarži, ke které potravina patří.

31999L0021
Směrnice Komise 1999/21/ES ze dne 25. března 1999 o dietních potravinách pro zvláštní léčebné
účely.
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32006L0141
Směrnice Komise 2006/141/ES ze dne 22. prosince 2006 o počáteční a pokračovací kojenecké
výživě a o změně směrnice 1999/21/ES.
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