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(část, §, odst.,
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Odpovídající předpis EU

Celex č.

d) osvědčením
písemné
potvrzení 2002R0178
vystavené fyzické nebo právnické
osobě o tom, zda zemědělské výrobky,
potraviny28) nebo tabákové výrobky
splňují
požadavky
stanovené
zvláštními právními předpisy3) nebo
přímo použitelnými předpisy Evropské
unie3a), a to na její žádost,
28)

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

1

Ustanovení
Obsah
(čl., odst.,
písm., bod.,
apod.)
Čl. 2
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. Mezi „potraviny“ patří nápoje,
žvýkačky a jakékoli látky včetně vody, které
jsou úmyslně přidávány do potraviny během
její výroby, přípravy nebo zpracování. Mezi
potraviny patří voda za místem dodržování
hodnot podle definice v článku 6 směrnice
98/83/ES, aniž jsou dotčeny požadavky
směrnic 88/778/EHS a 98/83/ES.
„Potraviny“ nezahrnují
a) krmiva;
b) živá zvířata, pokud nejsou připravena pro
uvedení na trh k lidské spotřebě;
c) rostliny před sklizní;
d) léčivé přípravky ve smyslu směrnic Rady
65/65/EHS (1) a 92/73/EHS (2);
e) kosmetické prostředky ve smyslu
směrnice Rady 76/768/EHS (3);

§ 2 písm. e)

e) monitorováním
soustavné
nebo 2002R0178
výběrově účelové sledování zejména
toxikologicky
významných
látek
v zemědělských výrobcích, potravinách a tabákových výrobcích.
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Čl. 2

f) tabák a tabákové výrobky ve smyslu
směrnice Rady 89/622/EHS (4);
g) omamné a psychotropní látky ve smyslu
Jednotné úmluvy Organizace spojených
národů o omamných látkách z roku 1961
a Úmluvy Organizace spojených národů
o psychotropních látkách z roku 1971;
h) rezidua a kontaminující látky.
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. Mezi „potraviny“ patří nápoje,
žvýkačky a jakékoli látky včetně vody, které
jsou úmyslně přidávány do potraviny během
její výroby, přípravy nebo zpracování. Mezi
potraviny patří voda za místem dodržování
hodnot podle definice v článku 6 směrnice
98/83/ES, aniž jsou dotčeny požadavky
směrnic 88/778/EHS a 98/83/ES.
„Potraviny“ nezahrnují
a) krmiva;
b) živá zvířata, pokud nejsou připravena pro
uvedení na trh k lidské spotřebě;
c) rostliny před sklizní;
d) léčivé přípravky ve smyslu směrnic Rady
65/65/EHS (1) a 92/73/EHS (2);
e) kosmetické prostředky ve smyslu
směrnice Rady 76/768/EHS (3);
f) tabák a tabákové výrobky ve smyslu

§ 3 odst. 1
úvodní část

(1) Inspekce u fyzických a právnických 2002R0178
osob (dále jen „kontrolované osoby“)
kontroluje zemědělské výrobky, potraviny
nebo tabákové výrobky, přitom kontroluje
zejména,
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Čl. 2

směrnice Rady 89/622/EHS (4);
g) omamné a psychotropní látky ve smyslu
Jednotné úmluvy Organizace spojených
národů o omamných látkách z roku 1961
a Úmluvy Organizace spojených národů
o psychotropních látkách z roku 1971;
h) rezidua a kontaminující látky.
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. Mezi „potraviny“ patří nápoje,
žvýkačky a jakékoli látky včetně vody, které
jsou úmyslně přidávány do potraviny během
její výroby, přípravy nebo zpracování. Mezi
potraviny patří voda za místem dodržování
hodnot podle definice v článku 6 směrnice
98/83/ES, aniž jsou dotčeny požadavky
směrnic 88/778/EHS a 98/83/ES.
„Potraviny“ nezahrnují
a) krmiva;
b) živá zvířata, pokud nejsou připravena pro
uvedení na trh k lidské spotřebě;
c) rostliny před sklizní;
d) léčivé přípravky ve smyslu směrnic Rady
65/65/EHS (1) a 92/73/EHS (2);
e) kosmetické prostředky ve smyslu
směrnice Rady 76/768/EHS (3);
f) tabák a tabákové výrobky ve smyslu
směrnice Rady 89/622/EHS (4);

§ 3 odst. 1
písmeno a)

a) zda tyto zemědělské výrobky, 2002R0178
potraviny nebo tabákové výrobky
splňují
požadavky
stanovené
zvláštními právními předpisy3), 6),
mezinárodními smlouvami7) nebo
přímo
použitelnými
předpisy
Evropské unie3a),
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Čl. 2
Čl. 3 bod 8

g) omamné a psychotropní látky ve smyslu
Jednotné úmluvy Organizace
spojených národů o omamných látkách
z roku 1961 a Úmluvy Organizace spojených
národů o psychotropních látkách z roku
1971;
h) rezidua a kontaminující látky.
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. Mezi „potraviny“ patří nápoje,
žvýkačky a jakékoli látky včetně vody, které
jsou úmyslně přidávány do potraviny během
její výroby, přípravy nebo zpracování. Mezi
potraviny
patří
voda
za
místem
dodržování hodnot podle definice v článku 6
směrnice 98/83/ES, aniž jsou dotčeny
požadavky směrnic 88/778/EHS a 98/83/ES.
„Potraviny“ nezahrnují
a) krmiva;
b) živá zvířata, pokud nejsou připravena pro
uvedení na trh k lidské spotřebě;
c) rostliny před sklizní;
d) léčivé přípravky ve smyslu směrnic Rady
65/65/EHS (1) a 92/73/ EHS (2);
e) kosmetické prostředky ve smyslu
směrnice Rady 76/768/EHS (3);
f) tabák a tabákové výrobky ve smyslu
směrnice Rady 89/622/EHS (4);

§ 3 odst. 1
písmeno b)

b) zda při výrobě zemědělských výrobků 2002R0178
nebo potravin nebo při jejich uvádění
na trh29) anebo při výrobě tabákových
výrobků nebo při jejich uvádění do
oběhu jsou dodržovány podmínky
stanovené
zvláštními
právními
3)
předpisy ,
mezinárodními
smlouvami7) nebo přímo použitelnými
předpisy Evropské unie3a),
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Čl. 2
Čl. 3 bod 8

g) omamné a psychotropní látky ve smyslu
Jednotné úmluvy Organizace spojených
národů o omamných látkách z roku 1961
a Úmluvy Organizace spojených národů
o psychotropních látkách z roku 1971;
h) rezidua a kontaminující látky.
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. Mezi „potraviny“ patří nápoje,
žvýkačky a jakékoli látky včetně vody, které
jsou úmyslně přidávány do potraviny během
její výroby, přípravy nebo zpracování. Mezi
potraviny
patří
voda
za
místem
dodržování hodnot podle definice v článku 6
směrnice 98/83/ES, aniž jsou dotčeny
požadavky směrnic 88/778/EHS a 98/83/ES.
„Potraviny“ nezahrnují
a) krmiva;
b) živá zvířata, pokud nejsou připravena pro
uvedení na trh k lidské spotřebě;
c) rostliny před sklizní;
d) léčivé přípravky ve smyslu směrnic Rady
65/65/EHS (1) a 92/73/ EHS (2);
e) kosmetické prostředky ve smyslu
směrnice Rady 76/768/EHS (3);
f) tabák a tabákové výrobky ve smyslu
směrnice Rady 89/622/EHS (4);
g) omamné a psychotropní látky ve smyslu

Jednotné úmluvy Organizace spojených
národů o omamných látkách z roku 1961
a Úmluvy Organizace spojených národů
o psychotropních látkách z roku 1971;
h) rezidua a kontaminující látky.

§ 3 odst. 1
písm. e)

e) zda zemědělské výrobky nebo 2002R0178
Čl. 2
potraviny uváděné na trh anebo
Čl. 3 bod 8
tabákové výrobky uváděné do oběhu
jsou bezpečné,9)
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Čl. 3 – Definice „uvádění na trh“
Pro účely tohoto nařízení se rozumí:
8. „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;
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. Mezi „potraviny“ patří nápoje,
žvýkačky a jakékoli látky včetně vody, které
jsou úmyslně přidávány do potraviny během
její výroby, přípravy nebo zpracování. Mezi
potraviny patří voda za místem dodržování
hodnot podle definice v článku 6 směrnice
98/83/ES, aniž jsou dotčeny požadavky
směrnic 88/778/EHS a 98/83/ES.
„Potraviny“ nezahrnují
a) krmiva;
b) živá zvířata, pokud nejsou připravena pro
uvedení na trh k lidské spotřebě;
c) rostliny před sklizní;

d) léčivé přípravky ve smyslu směrnic Rady
65/65/EHS (1) a 92/73/EHS (2);
e) kosmetické prostředky ve smyslu
směrnice Rady 76/768/EHS (3);
f) tabák a tabákové výrobky ve smyslu
směrnice Rady 89/622/EHS (4);
g) omamné a psychotropní látky ve smyslu
Jednotné úmluvy Organizace spojených
národů o omamných látkách z roku 1961
a Úmluvy Organizace spojených národů
o psychotropních látkách z roku 1971;
h) rezidua a kontaminující látky.

V § 3 odst. 1 § 3 odst. 1
2002R0178
písm. f),
f) zda nedochází k porušování práva
§ 4 odst. 1
osob, jimž svědčí ochrana zapsaného
písm. a), § 5
označení původu nebo zeměpisného
odst. 1 písm.
označení zemědělských výrobků,
b) a § 13 se
potravin nebo tabákových výrobků,10)
slova
nebo
zaručených
tradičních
„surovin
specialit10a)
anebo“
zrušují.
4 odst. 1
a) odebírat u kontrolovaných osob
vzorky
zemědělských
výrobků,
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Čl. 2

Čl. 3 – definice „uvádění na trh“
Pro účely tohoto nařízení se rozumí:
8. „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;
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. Mezi „potraviny“ patří nápoje,
žvýkačky a jakékoli látky včetně vody, které
jsou úmyslně přidávány do potraviny během
její výroby, přípravy nebo zpracování. Mezi
potraviny patří voda za místem dodržování
hodnot podle definice v článku 6 směrnice

potravin nebo tabákových výrobků
k posouzení bezpečnosti9) a ke zjištění,
zda tyto zemědělských výrobky,
potraviny nebo tabákové výrobky
odpovídají požadavkům stanoveným
zvláštními právními předpisy3), přímo
použitelnými
předpisy
Evropské
unie3a) a mezinárodními smlouvami,7)
§ 13
Tento zákon se nevztahuje na kontrolu
výrobků, potravin nebo tabákových
výrobků v útvarech a zařízeních Armády
České republiky a Policie České republiky
a v objektech Správy státních hmotných
rezerv.

§ 3 odst. 3
písmeno b)

b) provádí rozbory vzorků nebo 2004R0882
zajišťuje provedení rozborů vzorků
a přípravu vzorků30) pro doplňující
odborný posudek, a to v případě
1. zemědělských výrobků nebo
potravin podléhajících kontrole
v laboratořích pověřených podle
přímo
použitelného
předpisu
Evropské
unie
o úředních
kontrolách31),
které
splňují
podmínky pro provoz laboratoří
stanovené v přímo použitelném
předpisu Evropské unie o úředních
kontrolách32), nebo
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Čl. 5

98/83/ES, aniž jsou dotčeny požadavky
směrnic 88/778/EHS a 98/83/ES.
„Potraviny“ nezahrnují
a) krmiva;
b) živá zvířata, pokud nejsou připravena pro
uvedení na trh k lidské spotřebě;
c) rostliny před sklizní;
d) léčivé přípravky ve smyslu směrnic Rady
65/65/EHS (1) a 92/73/EHS (2);
e) kosmetické prostředky ve smyslu
směrnice Rady 76/768/EHS (3);
f) tabák a tabákové výrobky ve smyslu
směrnice Rady 89/622/EHS (4);
g) omamné a psychotropní látky ve smyslu
Jednotné úmluvy Organizace spojených
národů o omamných látkách z roku 1961
a Úmluvy Organizace spojených národů
o psychotropních látkách z roku 1971;
h) rezidua a kontaminující látky.
Článek 5
Přenesení určitých úkolů souvisejících
s úředními kontrolami
1. Příslušný orgán může v souladu s odstavci
2 až 4 přenést určité úkoly související
s úředními kontrolami na jeden nebo více
kontrolních subjektů.
Seznam úkolů, které lze nebo nelze přenést,
může být stanoven postupem podle článku
62 odst. 3.
Činnosti uvedené v článku 54 však nemohou
být přeneseny.
2. Příslušný orgán může přenést určité úkoly

2. tabákových výrobků v laboratořích,
které splňují podmínky pro provoz
laboratoří
stanovené technickou
normou
upravující
všeobecné
požadavky na způsobilost zkušebních
a kalibračních laboratoří33),
31)
32)

na určitý kontrolní subjekt pouze tehdy,
pokud:
a) existuje přesný popis úkolů, které smí
kontrolní subjekt provádět, a podmínek, za
kterých je smí provádět;
b) je prokázáno, že kontrolní subjekt
i)
má
odborné
znalosti,
vybavení
a infrastrukturu, které jsou nezbytné pro
provádění úkolů, jež byly na něj přeneseny,
ii) má dostatečný počet zkušených
pracovníků s vhodnou kvalifikací
a
iii) je nestranný a nepodléhá střetu zájmů,
pokud jde o plnění úkolů, které jsou na něj
přeneseny;
c) kontrolní subjekt pracuje a je akreditován
podle evropské normy EN 45004 „Obecná
kritéria pro činnost různých typů subjektů
provádějících inspekci“ a/nebo podle jiné
normy, která více odpovídá dotyčným
úkolům, které byly na něj přeneseny;
d) laboratoře fungují podle norem uvedených
v čl. 12 odst. 2;
e) kontrolní subjekt sděluje výsledky
provedených kontrol příslušnému orgánu
pravidelně a pokaždé, když o to příslušný
orgán požádá. Pokud výsledky svědčí
o nedodržení
nebo
poukazují
na
pravděpodobné nedodržení, kontrolní subjekt
o tom neprodleně uvědomí příslušný orgán;
f) existuje efektivní a účinná koordinace

Čl. 5 nařízení Evropského Parlamentu
a Rady (ES) č. 882/2004.
Čl. 11 a 12 nařízení Evropského
Parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004.
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mezi příslušným orgánem přenášejícím
úkoly a kontrolním subjektem.
3. Příslušné orgány, které přenášejí určité
úkoly na kontrolní subjekty, organizují podle
potřeby audity nebo inspekce kontrolních
subjektů. Pokud z výsledku auditu nebo
inspekce vyplývá, že tyto subjekty neplní
řádně úkoly, které na ně byly přeneseny,
může příslušný orgán přenášející úkoly
přenesení odejmout. Učiní tak neprodleně,
pokud kontrolní subjekt nepřijme vhodná
a včasná nápravná opatření.
4. Členský stát, který si přeje přenést určitý
kontrolní úkol na kontrolní subjekt, oznámí
tuto skutečnost Komisi. V tomto oznámení
musí být uvedeny podrobné údaje o:
a) příslušném orgánu, který úkol přenáší;
b) úkolu, který se přenáší;
a
c) kontrolním subjektu, na nějž má být úkol
přenesen.
Článek 11
Metody odběru vzorků a analýzy
1. Metody odběru vzorků a analýzy
používané v rámci úředních kontrol musí být
v
souladu
s
příslušnými
pravidly
Společenství nebo:
a) pokud taková pravidla neexistují,
s mezinárodně uznanými pravidly nebo
protokoly, např. pravidly nebo protokoly,
10

které přijal Evropský výbor pro normalizaci
(CEN) nebo které jsou schváleny
ve vnitrostátních právních předpisech;
nebo
b) pokud taková pravidla nebo protokoly
neexistují, s jinými metodami vhodnými pro
zamýšlený účel nebo vyvinutými v souladu
s vědeckými protokoly.
2. Pokud nejsou ustanovení odstavce 1
použitelná, může být provedena validace
metod analýzy v jediné laboratoři podle
mezinárodně přijatého protokolu.
3. Metody analýzy musí být pokud možno
charakterizovány pomocí příslušných kritérií
stanovených v příloze III.
4. Komise může přijmout tato prováděcí
opatření:
a) metody odběru vzorků a analýzy, včetně
potvrzovacích nebo referenčních metod,
které se použijí v případě sporu;
b) pracovní kritéria, parametry analýzy,
nejistota měření a postupy validace metod
uvedených v písmenu a)
a
c) pravidla pro interpretaci výsledků.
Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné
než podstatné prvky tohoto nařízení jeho
doplněním, se přijímají regulativním
postupem s kontrolou podle čl. 62 odst. 4.
5. Aniž je dotčena povinnost příslušných
orgánů přijmout v naléhavém případě
11

okamžité opatření, stanoví příslušné orgány
vhodné postupy zaručující provozovatelům
krmivářských a potravinářských podniků,
jejichž výrobky jsou předmětem odběru
vzorků a analýzy, právo požádat o doplňující
odborný posudek.
6. Zejména zajistí, aby provozovatelé
krmivářských a potravinářských podniků
mohli obdržet dostatečný počet vzorků pro
doplňující odborný posudek, pokud to není v
případě výrobků velice snadno podléhajících
zkáze nebo velmi malého množství
dostupného substrátu nemožné.
7. Nakládání se vzorky a jejich označování
musí být takové, aby zaručovalo právní i
analytickou platnost vzorků.
Článek 12
Úřední laboratoře
1. Příslušný orgán jmenuje laboratoře, které
mohou provádět analýzy vzorků odebraných
při úředních kontrolách.
2. Příslušné orgány však mohou jmenovat
pouze laboratoře, které fungují v souladu
s níže uvedenými evropskými normami
a jsou podle nich hodnoceny a akreditovány:
a) EN ISO/IEC 17025 „Obecné požadavky
na odbornou způsobilost zkušebních
a kalibračních laboratoří“;
b) EN ISO/IEC 17011 „Všeobecné
požadavky na akreditační orgány akreditující
12

§ 3 odst. 3 q) schvaluje po projednání s dotčenými 2002R0178
písm. q) a u)
správními úřady postup a způsob
ozařování
potravin
ionizujícím
zářením podle zvláštního právního
předpisu,3)
u) provádí kontrolu při vstupu a dovozu
potravin ze třetích zemí,14b)
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Čl. 2

orgány posuzující shodu“.
s přihlédnutím ke kritériím pro různé
zkušební metody stanoveným v právních
předpisech Společenství týkajících se krmiv
a potravin.
3. Akreditace a hodnocení zkušebních
laboratoří uvedených v odstavci 2 se může
týkat jednotlivých zkoušek nebo skupin
zkoušek.
4. Příslušný orgán může zrušit jmenování
zmíněné v odstavci 1, pokud již nejsou
nadále
splněny
podmínky
uvedené
v odstavci 2.
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. Mezi „potraviny“ patří nápoje,
žvýkačky a jakékoli látky včetně vody, které
jsou úmyslně přidávány do potraviny během
její výroby, přípravy nebo zpracování. Mezi
potraviny patří voda za místem dodržování
hodnot podle definice v článku 6 směrnice
98/83/ES, aniž jsou dotčeny požadavky
směrnic 88/778/EHS a 98/83/ES.
„Potraviny“ nezahrnují
a) krmiva;
b) živá zvířata, pokud nejsou připravena pro
uvedení na trh k lidské spotřebě;
c) rostliny před sklizní;

§ 3 odst. 3
písm. s)

s)

informuje nejméně jednou ročně 2002R0178
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,
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Čl. 2
Čl. 3 bod 8

d) léčivé přípravky ve smyslu směrnic Rady
65/65/EHS (1) a 92/73/EHS (2);
e) kosmetické prostředky ve smyslu
směrnice Rady 76/768/EHS (3);
f) tabák a tabákové výrobky ve smyslu
směrnice Rady 89/622/EHS (4);
g) omamné a psychotropní látky ve smyslu
Jednotné úmluvy Organizace spojených
národů o omamných látkách z roku 1961
a Úmluvy Organizace spojených národů
o psychotropních látkách z roku 1971;
h) rezidua a kontaminující látky.
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. Mezi „potraviny“ patří nápoje,
žvýkačky a jakékoli látky včetně vody, které
jsou úmyslně přidávány do potraviny během
její výroby, přípravy nebo zpracování. Mezi
potraviny patří voda za místem dodržování
hodnot podle definice v článku 6 směrnice
98/83/ES, aniž jsou dotčeny požadavky
směrnic 88/778/EHS a 98/83/ES.
„Potraviny“ nezahrnují
a) krmiva;
b) živá zvířata, pokud nejsou připravena pro
uvedení na trh k lidské spotřebě;
c) rostliny před sklizní;
d) léčivé přípravky ve smyslu směrnic Rady

65/65/EHS (1) a 92/73/EHS (2);
e) kosmetické prostředky ve smyslu
směrnice Rady 76/768/EHS (3);
f) tabák a tabákové výrobky ve smyslu
směrnice Rady 89/622/EHS (4);
g) omamné a psychotropní látky ve smyslu
Jednotné úmluvy Organizace spojených
národů o omamných látkách z roku 1961
a Úmluvy Organizace spojených národů
o psychotropních látkách z roku 1971;
h) rezidua a kontaminující látky.

§ 3 odst. 3 bb) provádí certifikaci vína podle přímo 2009R0607
písmeno bb)
použitelného předpisu Evropské
unie14g),
14g)

Čl. 63 nařízení
č. 607/2009.

Komise

Čl. 63

(ES)

§ 3 odst. 3 dd) provádí ověření souladu se specifi- 2007R1234
písmeno dd)
kacemi podle přímo použitelných 2012R1151
předpisů Evropské unie upravujících
15

Čl. 118p
Čl. 37

Čl. 3 – Definice „uvádění na trh“
Pro účely tohoto nařízení se rozumí:
8. „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;
Článek 63
Zvláštní pravidla pro moštové odrůdy
a ročníky sklizně pro vína bez chráněného
označení původu nebo zeměpisného
označení
1. Členské státy určí příslušný orgán nebo
orgány odpovědné za zajištění certifikace
podle čl. 118z odst. 2 písm. a) nařízení (ES)
č. 1234/2007 v souladu s kritérii
stanovenými v článku 4 nařízení Evropského
parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 (1).
Čl.118p – Ověření souladu se
specifikacemi

ochranu
zeměpisných
označení,
označení původu a zaručené tradiční
speciality10a) a podle zvláštních právních předpisů14d), 35) rozhoduje o náhradě nákladů na toto ověření,

1. V případě chráněných označení původu a
chráněných zeměpisných označení, která se
vztahují k zeměpisným oblastem ve
Společenství, zajišťují každoroční ověření
souladu se specifikací výrobku během
výroby a během nebo po úpravě vína
a) příslušný orgán nebo orgány uvedené v čl.
118o odst. 1 nebo
b) jeden nebo více kontrolních subjektů ve
smyslu čl. 2 bodu 5 druhého pododstavce
nařízení (ES) č. 882/2004, které působí jako
subjekty pro certifikaci výrobku v souladu s
kritérii stanovenými v článku 5 uvedeného
nařízení.
Náklady na toto ověření nesou hospodářské
subjekty, jichž se týká.
2. V případě chráněných označení původu a
chráněných zeměpisných označení, která se
vztahují k zeměpisným oblastem ve třetí
zemi, zajišťují každoroční ověření souladu se
specifikací výrobku během výroby a během
nebo po úpravě vína
a) jeden nebo více orgánů veřejné moci
určených třetí zemí nebo
b) jeden nebo více subjektů pro certifikaci.
3. Subjekty pro certifikaci uvedené v odst. 1
písm. b) a odst. 2 písm. b) musí splňovat
požadavky stanovené evropskou normou EN
45011 nebo pokynem ISO/IEC 65
(všeobecné požadavky na orgány provozující
systémy certifikace výrobků) a od 1. května
2010 musí podle nich být schváleny.
16

4. Ověřují-li orgán nebo orgány uvedené v
odst. 1 písm. a) a odst. 2 písm. a) soulad se
specifikací výrobku, musí poskytovat
náležité záruky objektivity a nestrannosti
a mít k dispozici kvalifikované pracovníky
a zdroje nezbytné k plnění svých úkolů.
Čl. 37 – Ověření souladu se specifikací
produktu
1. V případě chráněných označení původu,
chráněných
zeměpisných
označení
a zaručených tradičních specialit, jež
označují produkty pocházející z Unie,
ověřují soulad se specifikací produktu před
uvedením produktu na trh:
a) jeden nebo více příslušných orgánů
uvedených v článku 36 tohoto nařízení nebo
b) jeden nebo více kontrolních subjektů ve
smyslu čl. 2 bodě 5 nařízení (ES)
č. 882/2004, které působí jako subjekty pro
certifikaci produktů.
Náklady na toto ověření souladu se
specifikacemi mohou nést hospodářské
subjekty, u nichž se tyto kontroly provádějí.
Na těchto nákladech se mohou podílet
rovněž členské státy.
2. V případě označení původu, zeměpisných
označení a zaručených tradičních specialit,
jež označují produkty pocházející ze třetí
země, ověřují soulad se specifikacemi před
uvedením produktu na trh:
a) jeden nebo více orgánů veřejné správy
17

§ 3 odst. 4

(4) Za odebrané kontrolní vzorky se 2002R0178
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.
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Čl. 2

určených třetí zemí nebo
b) jeden nebo více subjektů pro certifikaci
produktů.
3. Členské státy zveřejní název a adresu
orgánů a subjektů uvedených v odstavci 1
a pravidelně tyto údaje aktualizují.
Komise zveřejní název a adresu orgánů
a subjektů uvedených v odstavci 2
a pravidelně tyto údaje aktualizuje.
4. Komise může bez použití postupu podle
čl. 57 odst. 2 přijmout prováděcí akty, jimiž
stanoví způsob zveřejnění názvů a adres
subjektů pro certifikaci produktů uvedených
v odstavcích 1 a 2 tohoto článku.
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. Mezi „potraviny“ patří nápoje,
žvýkačky a jakékoli látky včetně vody, které
jsou úmyslně přidávány do potraviny během
její výroby, přípravy nebo zpracování. Mezi
potraviny patří voda za místem dodržování
hodnot podle definice v článku 6 směrnice
98/83/ES, aniž jsou dotčeny požadavky
směrnic 88/778/EHS a 98/83/ES.
„Potraviny“ nezahrnují
a) krmiva;
b) živá zvířata, pokud nejsou připravena pro

§ 3 odst. 8 a 9 § 3 (8) Zvláštní právní předpis stanoví výši 2002R0178
a § 6 odst. 4 paušální částky nákladů, které vznikly
v souvislosti se vstupem potravin ze
třetích zemí podle přímo použitelného
předpisu Evropské unie o úředních
kontrolách14l). O náhradě těchto nákladů
rozhodne inspekce.
§ 3 (9) Provozovatel potravinářského podniku je povinen uhradit náklady, které
vznikly v souvislosti s dovozem potravin
ze třetích zemí, pokud tak stanoví přímo
použitelný předpis Evropské unie14m).
Zvláštní právní předpis stanoví výši
paušální částky nákladů vzniklých
v souvislosti s dovozem potravin ze
třetích zemí a prováděcí právní předpis
stanoví výši nákladů za laboratorní rozbor
kontrolních vzorků, je-li prováděn
19

Čl. 2

uvedení na trh k lidské spotřebě;
c) rostliny před sklizní;
d) léčivé přípravky ve smyslu směrnic Rady
65/65/EHS (1) a 92/73/EHS (2);
e) kosmetické prostředky ve smyslu
směrnice Rady 76/768/EHS (3);
f) tabák a tabákové výrobky ve smyslu
směrnice Rady 89/622/EHS (4);
g) omamné a psychotropní látky ve smyslu
Jednotné úmluvy Organizace spojených
národů o omamných látkách z roku 1961
a Úmluvy Organizace spojených národů
o psychotropních látkách z roku 1971;
h) rezidua a kontaminující látky.
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. Mezi „potraviny“ patří nápoje,
žvýkačky a jakékoli látky včetně vody, které
jsou úmyslně přidávány do potraviny během
její výroby, přípravy nebo zpracování. Mezi
potraviny patří voda za místem dodržování
hodnot podle definice v článku 6 směrnice
98/83/ES, aniž jsou dotčeny požadavky
směrnic 88/778/EHS a 98/83/ES.
„Potraviny“ nezahrnují
a) krmiva;
b) živá zvířata, pokud nejsou připravena pro
uvedení na trh k lidské spotřebě;

laboratoří inspekce. O náhradě těchto
nákladů rozhodne inspekce.
§ 6 (4) 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.
§ 4 odst. 1
písm. a)

a) odebírat u kontrolovaných osob 2002R0178
vzorky
zemědělských
výrobků,
potravin nebo tabákových výrobků
k posouzení bezpečnosti9) a ke zjištění,
zda tyto zemědělských výrobky,
potraviny nebo tabákové výrobky
odpovídají požadavkům stanoveným
zvláštními právními předpisy3), přímo
použitelnými
předpisy
Evropské
unie3a) a mezinárodními smlouvami,7)
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Čl. 2

c) rostliny před sklizní;
d) léčivé přípravky ve smyslu směrnic Rady
65/65/EHS (1) a 92/73/EHS (2);
e) kosmetické prostředky ve smyslu
směrnice Rady 76/768/EHS (3);
f) tabák a tabákové výrobky ve smyslu
směrnice Rady 89/622/EHS (4);
g) omamné a psychotropní látky ve smyslu
Jednotné úmluvy Organizace spojených
národů o omamných látkách z roku 1961
a Úmluvy Organizace spojených národů
o psychotropních látkách z roku 1971;
h) rezidua a kontaminující látky.
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. Mezi „potraviny“ patří nápoje,
žvýkačky a jakékoli látky včetně vody, které
jsou úmyslně přidávány do potraviny během
její výroby, přípravy nebo zpracování. Mezi
potraviny patří voda za místem dodržování
hodnot podle definice v článku 6 směrnice
98/83/ES, aniž jsou dotčeny požadavky
směrnic 88/778/EHS a 98/83/ES.
„Potraviny“ nezahrnují
a) krmiva;
b) živá zvířata, pokud nejsou připravena pro
uvedení na trh k lidské spotřebě;
c) rostliny před sklizní;

§ 5 odst. 1 1.
písm. a) bod
1

výrobu zemědělských výrobků nebo 2002R0178
potravin nebo jejich uvádění na
trh29), anebo výrobu tabákových
výrobků nebo jejich uvádění do oběhu,
jestliže tyto zemědělské výrobky,
potraviny nebo tabákové výrobky
nesplňují
požadavky
stanovené
zvláštními právními předpisy3), přímo
použitelnými
předpisy
Evropské
3a)
unie
nebo
mezinárodními
smlouvami7),
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Čl. 2
Čl. 3 bod 8

d) léčivé přípravky ve smyslu směrnic Rady
65/65/EHS (1) a 92/73/EHS (2);
e) kosmetické prostředky ve smyslu
směrnice Rady 76/768/EHS (3);
f) tabák a tabákové výrobky ve smyslu
směrnice Rady 89/622/EHS (4);
g) omamné a psychotropní látky ve smyslu
Jednotné úmluvy Organizace spojených
národů o omamných látkách z roku 1961
a Úmluvy Organizace spojených národů
o psychotropních látkách z roku 1971;
h) rezidua a kontaminující látky.
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. Mezi „potraviny“ patří nápoje,
žvýkačky a jakékoli látky včetně vody, které
jsou úmyslně přidávány do potraviny během
její výroby, přípravy nebo zpracování. Mezi
potraviny patří voda za místem dodržování
hodnot podle definice v článku 6 směrnice
98/83/ES, aniž jsou dotčeny požadavky
směrnic 88/778/EHS a 98/83/ES.
„Potraviny“ nezahrnují
a) krmiva;
b) živá zvířata, pokud nejsou připravena pro
uvedení na trh k lidské spotřebě;
c) rostliny před sklizní;
d) léčivé přípravky ve smyslu směrnic Rady

65/65/EHS (1) a 92/73/EHS (2);
e) kosmetické prostředky ve smyslu
směrnice Rady 76/768/EHS (3);
f) tabák a tabákové výrobky ve smyslu
směrnice Rady 89/622/EHS (4);
g) omamné a psychotropní látky ve smyslu
Jednotné úmluvy Organizace spojených
národů o omamných látkách z roku 1961
a Úmluvy Organizace spojených národů
o psychotropních látkách z roku 1971;
h) rezidua a kontaminující látky.
Čl. 3 – Definice „uvádění na trh“
Pro účely tohoto nařízení se rozumí:
8. „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.
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§ 5 odst. 1
písm. a) bod
3

3.

užívání
prostor
pro
výrobu 2002R0178
zemědělských výrobků nebo potravin
nebo pro jejich uvádění na trh29)
anebo pro výrobu tabákových výrobků
nebo pro jejich uvádění do oběhu,
pokud nesplňují podmínky, které
umožňují
uchovat
bezpečnost
potravin6),18),36),
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Čl. 2
Čl. 3 bod 8
Čl. 14

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. Mezi „potraviny“ patří nápoje,
žvýkačky a jakékoli látky včetně vody, které
jsou úmyslně přidávány do potraviny během
její výroby, přípravy nebo zpracování. Mezi
potraviny patří voda za místem dodržování
hodnot podle definice v článku 6 směrnice
98/83/ES, aniž jsou dotčeny požadavky
směrnic 88/778/EHS a 98/83/ES.
„Potraviny“ nezahrnují
a) krmiva;
b) živá zvířata, pokud nejsou připravena pro
uvedení na trh k lidské spotřebě;
c) rostliny před sklizní;
d) léčivé přípravky ve smyslu směrnic Rady
65/65/EHS (1) a 92/73/EHS (2);
e) kosmetické prostředky ve smyslu
směrnice Rady 76/768/EHS (3);
f) tabák a tabákové výrobky ve smyslu
směrnice Rady 89/622/EHS (4);
g) omamné a psychotropní látky ve smyslu
Jednotné úmluvy Organizace spojených
národů o omamných látkách z roku 1961
a Úmluvy Organizace spojených národů
o psychotropních látkách z roku 1971;
h) rezidua a kontaminující látky.

Čl. 3 – Definice „uvádění na trh“
Pro účely tohoto nařízení se rozumí:
8. „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
Článek 14
Požadavky na bezpečnost potravin
1. Potravina nesmí být uvedena na trh, neníli bezpečná.
2. Potravina se nepovažuje za bezpečnou, jeli považována za
a) škodlivou pro zdraví;
b) nevhodnou k lidské spotřebě.
§ 5 odst. 1
písm. a) bod
4

4.

užívání
prostor
pro
výrobu 2004R0882
zemědělských
výrobků
nebo
potravin nebo pro jejich uvádění na
trh anebo pro výrobu tabákových
výrobků nebo pro jejich uvádění do
oběhu, pokud kontrolovaná osoba
neumožní inspektorovi vstupovat na
pozemky, do staveb nebo do jiných
prostor v souladu s jeho oprávněním
podle kontrolního řádu,

Čl. 54

§ 5 odst. 1
písmeno g)

g) uloží povinnost provádět na náklady 2004R0882
kontrolované
osoby
rozbory

Čl. 54
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Článek 54
Opatření v případě nedodržení
1. Pokud příslušný orgán zjistí nedodržení,
přijme opatření, kterými zajistí, že
provozovatel zjedná nápravu situace. Při
rozhodování o tom, jaká opatření má
přijmout, přihlíží příslušný orgán k povaze
nedodržení a k dosavadnímu chování
dotyčného provozovatele, pokud jde
o nedodržování.
2. K takovým opatřením podle potřeby
náleží:
h) jakákoli jiná opatření, která příslušný
orgán považuje za vhodné.
Článek 54

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 podle přímo použitelného
předpisu Evropské unie o úředních
kontrolách37),
nebo
zvláštního
35)
právního předpisu , a to
1. při
zjištění
nebezpečných36)
zemědělských výrobků, potravin
nebo tabákových výrobků, nebo při
podezření, že se jedná o nebezpečné
zemědělské výrobky, potraviny nebo
tabákové výrobky,
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
3. při
zjištění,
že
informace
poskytnuté
o
zemědělských
výrobcích,
potravinách
nebo
tabákových
výrobcích
uvádějí
spotřebitele v omyll8),16),
§ 5 odst. 1
písmeno i)

i)

Opatření v případě nedodržení
1. Pokud příslušný orgán zjistí nedodržení,
přijme opatření, kterými zajistí, že
provozovatel zjedná nápravu situace. Při
rozhodování o tom, jaká opatření má
přijmout, přihlíží příslušný orgán k povaze
nedodržení a k dosavadnímu chování
dotyčného provozovatele, pokud jde
o nedodržování.
2. K takovým opatřením podle potřeby
náleží:
h) jakákoli jiná opatření, která příslušný
orgán považuje za vhodné.

uloží povinnost podle přímo 2004R0882
použitelného předpisu Evropské
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Čl. 54

Článek 54
Opatření v případě nedodržení

unie o úředních kontrolách38),
jestliže zemědělské výrobky nebo
potraviny nesplňují požadavky
stanovené
zvláštními
právními
3)
předpisy nebo přímo použitelnými
předpisy Evropské unie3a).

§ 6 odst. 3

§ 11 odst. 1
písm. b)

(3)
Inspektorát rozhodne o zničení 2002R0178
zemědělských výrobků, potravin nebo
tabákových výrobků zajištěných podle § 5b
odst. 1 a 3. Zničení se provede úředně pod
dohledem tříčlenné komise jmenované
ředitelem inspektorátu ve lhůtě stanovené
v rozhodnutí. O zničení sepíše komise
protokol. Zničení se provede na náklad
kontrolované osoby, která tyto zemědělské
výrobky nebo potraviny uváděla na trh
anebo která tyto tabákové výrobky uváděla
do oběhu.
b) nesplní
nařízení
o
zničení 2002R0178
nebezpečných
zemědělských
výrobků, potravin nebo tabákových
výrobků podle § 5 odst. 1 písm. b),
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Čl. 3 bod 8

Čl. 2
Čl. 14

1. Pokud příslušný orgán zjistí nedodržení,
přijme opatření, kterými zajistí, že
provozovatel zjedná nápravu situace. Při
rozhodování o tom, jaká opatření má
přijmout, přihlíží příslušný orgán k povaze
nedodržení a k dosavadnímu chování
dotyčného provozovatele, pokud jde
o nedodržování.
2. K takovým opatřením podle potřeby
náleží:
h) jakákoli jiná opatření, která příslušný
orgán považuje za vhodné.
Čl. 3 – Definice „uvádění na trh“
Pro účely tohoto nařízení se rozumí:
8. „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

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. Mezi „potraviny“ patří nápoje,
žvýkačky a jakékoli látky včetně vody, které

jsou úmyslně přidávány do potraviny během
její výroby, přípravy nebo zpracování. Mezi
potraviny patří voda za místem dodržování
hodnot podle definice v článku 6 směrnice
98/83/ES, aniž jsou dotčeny požadavky
směrnic 88/778/EHS a 98/83/ES.
„Potraviny“ nezahrnují
a) krmiva;
b) živá zvířata, pokud nejsou připravena pro
uvedení na trh k lidské spotřebě;
c) rostliny před sklizní;
d) léčivé přípravky ve smyslu směrnic Rady
65/65/EHS (1) a 92/73/EHS (2);
e) kosmetické prostředky ve smyslu
směrnice Rady 76/768/EHS (3);
f) tabák a tabákové výrobky ve smyslu
směrnice Rady 89/622/EHS (4);
g) omamné a psychotropní látky ve smyslu
Jednotné úmluvy Organizace spojených
národů o omamných látkách z roku 1961
a Úmluvy Organizace spojených národů
o psychotropních látkách z roku 1971;
h) rezidua a kontaminující látky.
Článek 14
Požadavky na bezpečnost potravin
1. Potravina nesmí být uvedena na trh, neníli bezpečná.
2. Potravina se nepovažuje za bezpečnou, jeli považována za
a) škodlivou pro zdraví;
b) nevhodnou k lidské spotřebě.
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Číslo předpisu EU (kód
CELEX)
2002R0178

2004R0882

2009R0607

2012R1151

Název předpisu EU

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
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

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

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 ze dne 21. listopadu 2012
o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin
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