
III. 
 

ODŮVODNĚNÍ 

OBECNÁ ČÁST 
 

a) Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad - RIA 
 

1. Důvod předložení a cíle 
 
 
1.1 Název 

Návrh vyhlášky o požadavcích na nápoje, kvasný ocet a droždí. 
 
 
 1.2      Definice problému 
 

Hlavním důvodem předložení nové vyhlášky je přizpůsobení požadavků na 
nealkoholické nápoje a koncentráty k přípravě nealkoholických nápojů, ovocná vína, ostatní 
vína, cidr, perry, medovinu, pivo, konzumní líh, lihoviny, ostatní alkoholické nápoje, kvasný 
ocet a droždí vědeckým poznatkům a technologickému vývoji v potravinářství a přímo 
použitelným předpisům Evropské unie.  
 

Nezbytnost navrhované právní úpravy vychází ze zkušeností získaných při praktické 
aplikaci dosud platné vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 335/1997 Sb., kterou se provádí 
§ 18 písm. a), d), h), i), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích 
a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro nealkoholické nápoje a 
koncentráty k přípravě nealkoholických nápojů, ovocná vína, ostatní vína a medovinu, pivo, 
konzumní líh, lihoviny a ostatní alkoholické nápoje, kvasný ocet a droždí, ve znění 
pozdějších předpisů.  
 
 Navrhovanou vyhláškou se provádí adaptace platné právní úpravy na 
 

- nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 o poskytovaní 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 a 

- nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 110/2008 ze dne 15. ledna 2008 
o definici, popisu, obchodní úpravě, označování a ochraně zeměpisných označení 
lihovin a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 1576/89. 
 

 
1.3 Popis existujícího právního stavu v dané oblasti  
 Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 335/1997 Sb., která tuto oblast upravuje, byla 
naposledy novelizovaná v roce 2013, kdy byla provedena dílčí technická novela, kterou 
došlo k transpozici směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/12/EU ze dne 19. dubna 
2012, kterou se mění směrnice Rady 2001/112/ES o ovocných šťávách a některých 
podobných produktech určených k lidské spotřebě.  Předchozí čtyři novely (v letech 2000, 
2003, 2004 a 2011) nebyly většího rozsahu, a proto lze říci, že vyhláška je již v současné 
době poněkud zastaralá, a to i z hlediska použité terminologie. Jedna z nejdůležitějších částí, 
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týkající se piva a nápojů na bázi piva, byla částečně upravena novelou z roku 2011, nyní je 
však třeba výrazněji modernizovat i tuto kapitolu.  
 
 Základní požadavky na bezpečnost potravin a na některé potraviny rostlinného 
původu (například lihoviny, marmelády, džemy, ovocné šťávy nebo nektary) jsou v rámci 
Evropské unie plně harmonizovány, avšak oblast kvalitativních požadavků a specifických 
požadavků na některé další potraviny rostlinného původu (například pivo, ovocná a ostatní 
vína, droždí nebo kvasný ocet) není zcela harmonizována. 
 

Změny oproti stávající právní úpravě souvisejí s novelou zákona č. 110/1997 Sb. 
o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, 
a s přípravou nových právních předpisů, například vyhlášky o některých způsobech 
označování potravin. Potřeba některých změn a zpřesnění vyplynula rovněž z praxe.  
   
  
1.4 Identifikace dotčených subjektů 

Návrh vyhlášky se týká státního dozoru nad dodržováním povinností vyplývajících ze 
zákona č. 110/1997 Sb. a této prováděcí vyhlášky, dále provozovatelů potravinářských 
podniků, kteří vyrábějí nebo uvádějí do oběhu nealkoholické nápoje, ovocná vína, cidr, perry, 
medovinu, pivo, líh, lihoviny, ostatní alkoholické nápoje, kvasný ocet a droždí. Dotčenými 
subjekty jsou 

- provozovatelé potravinářských podniků, 
- Státní zemědělská a potravinářská inspekce, 
- Potravinářská komora ČR, 
- Český svaz pivovarů a sladoven, 
- Unie výrobců a dovozců lihovin ČR, 
- Svaz výrobců nealkoholických nápojů, 
- Svaz minerálních vod, a.s., 
- Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s., 
- Českomoravský svaz minipivovarů o.s. a 
- spotřebitelé. 

 

1.5 Popis cílového stavu 
 
 Základní principy navrhované právní úpravy spočívají ve vymezení požadavků na 
nealkoholické nápoje a koncentráty k přípravě nealkoholických nápojů, ovocná vína, ostatní 
vína a medovinu, pivo, konzumní líh, některé lihoviny a ostatní alkoholické nápoje, kvasný 
ocet a droždí. Navrhuje se stanovit: 
 

a) vymezení pojmů u potravinářských výrobků v oblasti nealkoholických nápojů a 
koncentrátů k přípravě nealkoholických nápojů, ovocných vín, ostatních vín, cidru, 
perry, medoviny, piva, konzumního lihu, lihovin, ostatních alkoholických nápojů, 
kvasného octa a droždí, 

b) požadavky na označování obalů a uvádění informací pro spotřebitele, 
c) členění výrobků na druhy, skupiny a podskupiny, 
d) fyzikální, chemické a smyslové požadavky na jakost, 
e) podmínky pro uvádění na trh – zejména teplotní režimy a 
f) přípustné záporné objemové odchylky od deklarovaného objemu u piva, lihovin a 

ostatních alkoholických nápojů. 
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1.6       Zhodnocení rizika 
 
 Neřešení problému může v důsledku zastarávání vyhlášky způsobit potíže 
v souvislosti s konkurenceschopností na národním, ale především na mezinárodním trhu. 
Dále hrozí nebezpečí duplicity některých ustanovení s předpisy Evropské unie a 
nerespektování zažité terminologie. Celou řadu ustanovení je třeba zpřesnit a zpřehlednit a 
také je třeba zavést některé nové definice. 

 
 

2.      Návrh variant řešení 
 

Varianta 1 – („nulová“) 
 

 Současná národní právní úprava v diskutované oblasti bude částečně duplicitní 
s předpisy Evropské unie. Dále hrozí výrazné zastarání současné právní úpravy, vydané 
spolu se zákonem o potravinách a tabákových výrobcích již v roce 1997, která by tak 
nemohla plnit bezchybně svůj účel. 
 
 Varianta 2 – příprava novely vyhlášky č. 335/1997 Sb. 
 

Variantu přípravy novely vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 335/1997 Sb. nelze 
realizovat z důvodu změny zmocňovacího ustanovení zákona č. 110/1997 Sb., provedené 
zákonem č. 139/2014 Sb., účinným od 1. ledna 2015. 

Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 335/1997 Sb. byla vydána k provedení § 18 
písm. a), d), h), i), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., zatímco nová vyhláška provádí § 18 odst. 
1 písm. a), b), g) a h) zákona č. 110/1997 Sb. Znění novelizovaných zmocňovacích 
ustanovení ani obsahově zcela neodpovídá původnímu znění zmocňovacích ustanovení při 
vydání vyhlášky v roce 1997. 

Dalším důvodem pro vydání nové vyhlášky je skutečnost, že vyhláška Ministerstva 
zemědělství č. 335/1997 Sb. byla již pětkrát novelizována a neodpovídá současným 
požadavkům provozovatelů potravinářských podniků ani potřebám výkonu dozoru. Nová 
vyhláška bude přínosem i pro spotřebitele, když se zavádí některé nové kategorie potravin 
(čerstvé – fresh šťávy, ledový čaj atd.). Tyto nové kategorie vzešly zejména z podnětů 
provozovatelů potravinářských podniků a jejich svazů (sdružení). 

 
 Varianta 3 – návrh nové vyhlášky o požadavcích na nápoje, kvasný ocet a droždí.  
  
 Národní právní úprava v dotčené oblasti potravinářské výroby bude plně 
harmonizovaná s předpisy Evropské unie. Potraviny budou označeny pro spotřebitele 
takovým způsobem, aby nebyl klamán ani uváděn v omyl o charakteru a kvalitě dané 
potraviny; vloženy jsou některé nové definice. Zmodernizování obsahu původní vyhlášky 
ocení z hlediska právní jistoty také provozovatelé potravinářských podniků. 

 

3.       Vyhodnocení nákladů a přínosů 

3.1       Identifikace nákladů a přínosů 
 
 Předloženým návrhem dochází k adaptaci právní úpravy na nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům, 
a to zejména odstraněním duplicitních ustanovení týkajících se označování potravin a 
změnou terminologie, a na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 110/2008 
o definici, popisu, obchodní úpravě, označování a ochraně zeměpisných označení lihovin. 
Návrh byl vypracován v souvislosti s novelou zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a 
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tabákových výrobcích a s připravovanou vyhláškou o některých způsobech označování 
potravin.  
 
3.2       Náklady 
 
 Jedná se o řešení slučitelnosti evropského práva s národními právními předpisy a 
aplikaci nově získaných poznatků z oblasti potravinářské výroby. Z tohoto důvodu je 
předpokládaný hospodářský a finanční dosah navrhované právní úpravy na státní rozpočet, 
ostatní veřejné rozpočty a na podnikatelské prostředí České republiky nulový. Protože bude 
muset pravděpodobně dojít ze strany provozovatelů potravinářských podniků k úpravě 
některých obalů, bylo navrženo přechodné ustanovení s možností doprodat zásoby se 
starým označením. 
 
3.3       Přínosy 
 
 Přijetí vyhlášky je plánováno jak s ohledem na požadavky provozovatelů 
potravinářských podniků, tak s ohledem na požadavky příslušného dozorového orgánu.  
Dopady na provozovatele potravinářských podniků vyplývající přímo z tohoto návrhu jsou 
proto minimální a týkají se především případné úpravy některých obalů.  
 
3.4 Vyhodnocení variant 
 
 Varianta 1 – tuto variantu je sice možno z praktického hlediska použít, nicméně na 
základě podnětů od dotčených subjektů a poznatků z praxe již zjevně nevyhovuje 
současným potřebám zástupců průmyslu ani příslušnému dozorovému orgánu, tj. Státní 
zemědělské a potravinářské inspekci. 
 
 Varianta 2 – příprava novely vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 335/1997 Sb. – 
také tato varianta byla zvažována, nicméně ji není možné použít s ohledem na změnu 
zmocňovacího ustanovení zákona č. 110/1997 Sb., provedenou zákonem č. 139/2014 Sb., 
účinným od 1. ledna 2015. Navíc vyhláška již byla několikrát novelizována. 
 
 Varianta 3 – návrh nové vyhlášky o požadavcích na nápoje, kvasný ocet a droždí – 
tato navržená varianta přinese plnou slučitelnost s předpisy Evropské unie. Ačkoli nová 
vyhláška pokrývá stejnou oblast potravinářské výroby jako stávající vyhláška Ministerstva 
zemědělství č. 335/1997 Sb., přinese zástupcům průmyslu i Státní zemědělské a 
potravinářské inspekci více právní jistoty. Potraviny budou označeny pro spotřebitele 
takovým způsobem, aby nebyl klamán ani uváděn v omyl o charakteru a kvalitě dané 
potraviny, navíc budou definovány některé nové druhy výrobků, které v době vydání 
původního právního předpisu nebyly v České republice na trhu. Tato varianta je proto 
hodnocena jako optimální. 
 
 

4.  Návrh řešení 
 

4.1     Stanovení pořadí variant a výběr nejvhodnějšího řešení 
 

Jako nejlepší pro Českou republiku byla vyhodnocena varianta 3. Tím bude dokončena 
harmonizace s předpisy Evropské unie a bude odvráceno nebezpečí dalšího zastarávání 
stávající vyhlášky. Potraviny budou označeny pro spotřebitele způsobem, aby nebyl klamán 
ani uváděn v omyl o charakteru a kvalitě dané potraviny. 
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 5.        Implementace doporučené varianty a vynucování 
 

Orgánem odpovědným za kontrolu je Státní zemědělská a potravinářská inspekce, a 
to v rozsahu kompetencí stanovených zákonem č. 110/1997 Sb. Tento orgán dozoru je 
odpovědný za kontrolu zemědělských výrobků, potravin a surovin určených k jejich výrobě. 
Kompetence Státní zemědělské a potravinářské inspekce se vztahují na výrobu, skladování, 
přepravu i prodej (včetně dovozu), tj. na celé uvádění potravin na trh. 
 
 
 6.        Přezkum účinnosti regulace 
 

Vzhledem k tomu, že problematika kvality piva, některých nealkoholických nápojů, 
ovocných vín a ostatních vín, medoviny, konzumního lihu a okrajově také lihovin, ostatních 
nealkoholických nápojů, kvasného octa a droždí není harmonizována a s ohledem na 
rozdílné typy výrobků v jednotlivých členských státech Evropské unie se v současné době 
neočekává harmonizace v této oblasti.  
 
 

7.  Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí 
a osobních údajů 

 
 Navrhovaná právní úprava nezakládá nové zpracování osobních údajů. Navrhovanou 
právní úpravou není měněno již existující zpracování osobních údajů. 
 
 Navrhovaná právní úprava nepředstavuje zvláštní úpravu žádné povinnosti ani 
oprávnění subjektu osobních údajů. 
 
 
 8.  Zhodnocení korupčních rizik 
 
 Navrhovaná právní úprava neobsahuje žádné ustanovení, které by bylo předmětem 
korupčního rizika. 
 
 

 9.  Konzultace a zdroje dat 
 

 Všechny varianty řešení byly konzultovány s dotčenými subjekty. Osloveni byli Státní 
zemědělská a potravinářská inspekce, Potravinářská komora ČR, Český svaz pivovarů a 
sladoven, Českomoravský svaz minipivovarů o.s., Unie výrobců a dovozců lihovin ČR, Svaz 
výrobců nealkoholických nápojů, Svaz minerálních vod, a.s., Výzkumný ústav pivovarský a 
sladařský, a.s. a jednotliví provozovatelé potravinářských podniků.   

 
 Cílem bylo najít řešení, které 
 

- nepoškodí zájmy spotřebitelů,  
- nebude mít významný ekonomický dopad na provozovatele potravinářských podniků, 
- zajistí, že změny v označování budou ošetřeny zavedením přechodného období pro 

použití obalů označených podle dosavadní platné právní úpravy, a 
- zajistí právní jistotu provozovatelů potravinářských podniků a orgánů dozoru. 

 
Výše uvedené profesní organizace zastupují zájmy převažující většiny dotyčných 

subjektů v oblasti zpracování potravin uvedených ve vyhlášce. Většina připomínek a návrhů 
byla při přípravě návrhu vzata v úvahu.  
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10.  Kontakt na zpracovatele RIA 
 

Ing. Zdeněk Švec 
Odbor potravinářský 
Ministerstvo zemědělství  
tel.: 221 812 795, 725 772 534 
e-mail: zdenek.svec@mze.cz 
 
 
b) Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonem, k jehož provedení je 
navržena, včetně souladu se zákonným zmocněním k jejímu vydání, zhodnocení 
souladu navrhované právní úpravy s předpisy Evropské unie 
 
 Předložený návrh je v souladu se zákonným zmocněním k vydání vyhlášky 
uvedeným v § 18 odst. 1 písm. a), b), g) a h) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a 
tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění 
zákona č. 139/2014 Sb. 
 

Navrhovanou vyhláškou se provádí transpozice předpisů Evropské unie: 
 

- směrnice Rady 2001/112/ES ze dne 20. prosince 2001 o ovocných šťávách a 
některých podobných produktech určených k lidské spotřebě, 

- směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/12/EU ze dne 19. dubna 2012, kterou 
se mění směrnice Rady 2001/112/ES o ovocných šťávách a některých podobných 
produktech určených k lidské spotřebě. 
 
Navrhovanou vyhláškou se provádí adaptace platné právní úpravy na přímo 

použitelné předpisy Evropské unie: 
 

- nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 ze dne 25. října 2011 
o poskytování informací o potravinách spotřebitelům, o změně nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 a (ES) č. 1925/2006 a o zrušení směrnice 
Komise 87/250/EHS, směrnice Rady 90/496/EHS, směrnice Komise 1999/10/ES, 
směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/13/ES, směrnic Komise 2002/67/ES a 
2008/5/ES a nařízení Komise (ES) č. 608/2004, 

- nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 110/2008 ze dne 15. ledna 2008 
o definici, popisu, obchodní úpravě, označování a ochraně zeměpisných označení 
lihovin a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 1576/89. 

  
 Návrh vyhlášky dále má přímý vztah k předpisům Evropské unie: 
 

- nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002, 
kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se 
Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti 
potravin, v platném znění, 

- nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 ze dne 29. dubna 2004 
o hygieně potravin, v platném znění, 

- nařízení (ES) č. 2074/2005, ze dne 5. prosince 2005, kterým se stanoví prováděcí 
opatření pro některé výrobky podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) 
č. 853/2004 a pro organizaci úředních kontrol podle nařízení Evropského parlamentu 
a Rady (ES) č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004, kterým se stanoví odchylka od nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 a kterým se mění nařízení (ES) 
č. 853/2004 a (ES) č. 854/2004, v platném znění, 
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- nařízení Komise (ES) č. 2073/2005 ze dne 15. listopadu 2005 o mikrobiologických 
kritériích pro potraviny, v platném znění, 

- nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 
2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a 
zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) 
č. 1234/2007, v platném znění. 

 
 Navrhovaná právní úprava je technickým předpisem, neboť obsahuje některé nové 
technické specifikace ve smyslu čl. 1 písm. c) směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2015/1535 ze dne 9. září 2015 o postupu při poskytování informací v oblasti technických 
předpisů a předpisů pro služby informační společnosti. Návrh vyhlášky z tohoto důvodu 
podstoupí notifikační proces podle směrnice 2015/1535/ES. Návrh vyhlášky podstoupí také 
notifikační proces podle 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.  
 
 Návrh vyhlášky je možno hodnotit jako plně slučitelný s právem Evropské unie.  
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ZVLÁŠTNÍ ČÁST 
 
K § 1 
Předmět úpravy byl zpracován podle čl. 48 odst. 4 Legislativních pravidel vlády.  
 
K § 2   
Pro účely této vyhlášky se vymezují pojmy související s požadavky na nealkoholické nápoje 
a koncentráty k přípravě nealkoholických nápojů. Značná část pojmů (například ovocná 
šťáva, ovocná šťáva z koncentrátu nebo nektar) je převzata ze směrnice Komise 2012/12/EU 
ze dne 19. dubna 2012, kterou se mění směrnice Rady 2001/112/ES o ovocných šťávách a 
některých podobných produktech určených k lidské spotřebě. Nové pojmy jako ledový čaj, 
čerstvá (fresh) ovocná, zeleninová nebo ovocno-zeleninová šťáva a přírodní ovocná, 
zeleninová nebo ovocno-zeleninová šťáva reflektují nové technologické postupy a s tím 
související nabídku ovocných, zeleninových nebo ovocno-zeleninových nealkoholických 
nápojů. Tyto nové definice byly zpracovány na základě podnětů od provozovatelů 
potravinářských podniků, kteří tyto druhy výrobků uvádí na trh. 
 
K § 3 
Členění na skupiny a podskupiny se stanovuje pro účely zatřídění nealkoholických nápojů. 
Toto členění je stanoveno v souvislosti s povinností stanovenou zákonem č. 110/1997 Sb. 
uvést „název“ na obale potraviny. 
 
K § 4 až 8 
Kromě požadavků uvedených v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011, 
zákoně č. 110/1997 Sb. a vyhlášce o některých způsobech označování potravin jsou 
stanoveny další požadavky, často vyplývající ze směrnice Komise 2012/12/EU. Jedná se 
například o požadavky na označování výrobků uvedených ve směrnici, ochucených 
minerálních, pitných a pramenitých vod a také výrobků, které obsahují přidaný oxid uhličitý. 
 
K § 9 až 10 
Výrobky uvedené na trh jako ledový čaj a vařený čaj pravý musí vykazovat zastoupení 
charakteristických složek odpovídající obsahu čajového extraktu, zejména kofeinu, 
theobrominu, katechinů, theaflavinů, flavonolů, kyseliny gallové, polyfenolických látek a 
theaninu. Tyto složky jsou zastoupeny v čaji a lze podle jejich množství stanovit, zda výrobek 
byl vyroben z čaje. Stanovují se další požadavky (jakostní a technologické) na vybrané 
nealkoholické nápoje, které jsou uvedeny v přílohách vyhlášky. Jako příklad lze uvést znění 
přílohy č. 4, která přesně transponuje příslušná ustanovení Směrnice Komise 2012/12/EU. 
Ta mj. uvádí, že v příloze č. 4 jmenované výrobky musí být souladu s nařízením Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004 ze dne 27. října 2004 o materiálech a předmětech 
určených pro styk s potravinami. Tato skutečnost platí i pro ostatní potraviny. 
 
K § 11 
Stanovují se požadavky na uvádění nealkoholických nápojů v průsvitném obalu na trh 
(přeprava a skladování) a pro uvádění čerstvé (fresh) ovocné, zeleninové, ovocno-
zeleninové, přírodní ovocné, zeleninové a ovocno-zeleninové šťávy na trh. 
 
K § 12 
Pro účely této vyhlášky se vymezují pojmy související s požadavky pro ovocná vína, ostatní 
vína a medovinu a nově definované přírodní medoviny. Zejména definici medoviny bylo třeba 
upřesnit a stanovit další druh medoviny, a to zejména s ohledem na požadavky výrobců 
medoviny. Nově bylo definováno rýžové víno (saké). 
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K § 13 
Tento paragraf odkazuje na členění ovocných vín, ostatních vín, medoviny, cidru a perry na 
druhy a skupiny, které je uvedeno v příloze č. 6. 
 
K § 14 
Kromě požadavků uvedených v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011, 
zákoně č. 110/1997 Sb. a vyhlášce o některých způsobech označování potravin jsou 
stanoveny další požadavky na označování ovocných vín. 
 
K § 15 
Zde jsou uvedeny odkazy na smyslové a chemické požadavky, které jsou 
stanoveny v příloze č. 5 tabulce 1 a 2. 
 
K § 16 
V odstavci 1 se odkazem na přílohu č. 5 tabulku 3 stanoví technologické požadavky na 
výrobu ovocného vína z jednoho druhu ovoce.  V odstavci 2 se stanoví, že minimální celkové 
množství všech ovocných šťáv použitých k výrobě ovocného vína z více druhů ovoce musí 
být v poměru vyšším než 300 l ovocné šťávy na 1 000 l výrobku. Odstavec 3 stanoví, že 
hlavní surovinou při výrobě medoviny (medového vína) musí být včelí med a voda. Odstavec 
4 stanoví technologické požadavky na medovinu (medové víno) s označením „Vyrobeno za 
studena“ nebo s jiným označením podobného významu. Odstavec 5 stanoví množství medu, 
který je třeba použít na výrobu dezertní medoviny. 
 
K § 17 
Ustanovení § 17 stanovuje mj. definici piva, sladu, spodně a svrchně kvašeného piva a 
různých druhů piv (světlé, tmavé, výčepní, ležák, plné pivo, silné pivo) a nápojů na bázi piva 
(kvašený sladový nápoj, míchaný nápoj z piva, atypický pivní nápoj). Ležák je nově 
definován jako pivo spodně kvašené; plným pivem se naopak rozumí pivo svrchně kvašené. 
Některé stávající výrazy pro pivo jako „speciální pivo“ a „pivo se sníženým obsahem 
alkoholu“ byly nahrazeny výrazy lépe vystihujícími podstatu (složení) výrobku (silné pivo a 
pivo nízkoalkoholické). Označení stávající skupiny piv „porter“ je nyní zahrnuto v rámci nově 
definovaných tzv. pivních typů (stylů). Za typ (styl) se nově považuje pivo vyrobené obvyklým 
způsobem produkce a surovinového složení podle postupů provozovaných v tradičních 
oblastech výroby v souladu s očekáváním spotřebitele. Nově vzniklá definice „atypického 
pivního nápoje“ byla zařazena pod nápoje na bázi piva, protože svým charakterem 
(modifikovaný podíl sladu a/nebo způsob kvašení – spontánní kvašení) nepatří mezi piva v 
pravém slova smyslu. Výše uvedené změny jsou reflektovány také v § 18. Nové vymezení 
některých skupin piva nebude mít žádný vliv na používání Chráněného zeměpisného 
označení České pivo. Navržené vymezení pojmů reflektuje současné potřeby výrobců piva a 
nápojů na bázi piva a zohledňuje nové trendy ve výrobě piva (zejména z produkce tzv. 
minipivovarů – piva svrchně kvašená). 
 
K § 18 
Ustanovení § 18 obsahuje členění na druhy a skupiny; oproti stávající právní úpravě bylo 
zjednodušeno (již nebudou existovat podskupiny piva). Označení stávající skupiny piv 
„porter“ je nyní zahrnuto v rámci nově definovaných tzv. pivních typů (stylů). Pivních typů 
(stylů) existuje po celém světě mnoho a proto je nelze ve vyhlášce blíže specifikovat a 
uvádět konkrétní příklady. Lze se o nich více dozvědět zejména v odborné pivní literatuře a 
na specializovaných internetových stránkách. Obecně lze uvést, že pivní styly jsou tříděny 
dle kvašení, které je využíváno během výroby piva (spodní, svrchní). V České republice a 
v pivovarsky vyspělých evropských zemích jsou nejrozšířenějšími pivní typy (styly) kromě 
„ležáku“ (lager) zejména „ALE“, „stout“, „porter“, „pils“, „weizen“, Märzen, „bock“, „IPA“ a 
„APA“.      
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K § 19 
Kromě požadavků uvedených v nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1169/2011, 
zákoně č. 110/1997 Sb. a vyhlášce o některých způsobech označování potravin jsou 
stanoveny další požadavky na označování piva a nápojů na bázi piva.  
Na obal výrobku je třeba uvést název druhu, skupiny a podskupiny výrobku, údaj, zda jde 
o pivo tmavé, polotmavé, řezané, ochucené, kvasnicové atd. Tyto informace je třeba uvést 
v názvu výrobku. Rovněž je uveden odkaz na přípustné záporné objemové odchylky. 
 
K § 20 
Ustanovení § 20 odst. 2 stanoví, že tmavé a polotmavé pivo nelze vyrábět přibarvováním 
světlých piv a dále odkazuje na přílohu č. 7, kde jsou uvedeny fyzikální a chemické 
požadavky. Smyslové požadavky jsou ve vyhlášce uvedeny pouze obecně, a to z důvodu 
širokého sortimentu a výrobních technologií, které v současné době využívají zejména tzv. 
minipivovary. Těch je v současné době v České republice cca 300 a jejich počet i popularita 
vzrůstá. V této souvislosti byla doplněna i samotná definice piva v ustanovení § 17, a to 
o možnost použít k výrobě piva i tzv. nesladované obiloviny.  
 
K § 21 
V § 21 jsou uvedeny požadavky pro uvádění piva nápojů na bázi piva na trh (tyto výrobky je 
třeba chránit před mrazem a přímým slunečním světlem). 
 
K § 22 až 25 
Kromě požadavků uvedených v nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1169/2011, 
nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 110/2008, zákoně č. 110/1997 Sb. a 
vyhlášce o některých způsobech označování potravin jsou stanoveny definice, další 
požadavky na označování konzumního lihu, lihovin, členění těchto výrobků na druhy a 
skupiny a požadavky na jakost. Obecně lze říci, že tato kapitola pokrývá pouze okrajovou 
část sortimentu; většina pravidel pro lihoviny je uvedena v přímo použitelném předpisu - 
nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 110/2008. Změny provedené v této oblasti 
jsou proto marginálního charakteru. 
 
K § 26 až 31 
Tato ustanovení pokrývají oblast uvádění kvasného octa na trh, včetně definic, členění na 
skupiny a podskupiny, technologické požadavky, požadavky na označování a jakost. Oproti 
stávající právní úpravě byla zpřehledněna část týkající se označování octa. 
 
K § 32 až 37 
Pro účely této vyhlášky se vymezují definice pro čtyři druhy droždí včetně jejich členění, 
požadavky na označování droždí a jeho jakost a technologické požadavky na uvádění na trh 
pro pekařské droždí sušené. Droždí je aromatická potravina a vyžaduje speciální způsob 
zacházení a skladování. 
 
K § 38 
Ustanovení týkající se notifikace podle směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2015/1535 bylo formulováno v souladu s Legislativními pravidly vlády a s požadavky Odboru 
kompatibility Úřadu vlády. 
 
K § 39  
Pro provozovatele potravinářských podniků bylo stanoveno dostatečně dlouhé přechodné 
období pro využití zásob obalů a doprodání vyrobených výrobků. Zároveň bude možné až do 
1. března 2017 vyrábět, označovat a uvádět na trh nápoje, kvasný ocet a droždí podle 
vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 335/1997 Sb. 
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K § 40 
Ke dni nabytí účinnosti navrhované vyhlášky se zrušuje vyhláška Ministerstva zemědělství 
č. 335/1997 Sb. a všechny její novely.  
 
K § 41 
Datum nabytí účinnosti je navrhováno dnem 1. srpna 2016. 
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