
V. 
VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM:    

 
 
Návrh vyhlášky o požadavcích na nápoje, kvasný ocet a droždí 
 
 
Materiál byl předložen do meziresortního připomínkového řízení prostřednictvím eKLEPu dne 7. prosince 2015 s termínem dodání stanovisek 
do 30. prosince 2015. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce: 
 
 
Resort 
 

Připomínky Vypořádání 

 
Ministerstvo 
dopravy 
 

 
Bez připomínek. 

 
 

 
Ministerstvo 
obrany 
 

 
Bez připomínek. 

 

 
Ministerstvo pro 
místní rozvoj 
 

 
Bez připomínek. 

 

 
Ministerstvo 
kultury 
 

 
Bez připomínek. 
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Ministerstvo 
zdravotnictví 
 

Připomínky zásadní povahy: 
 
K § 4 odst. 6 
V ustanovení se hovoří o nápojových koncentrátech nebo 
limonádě ochucené látkou určenou k aromatizaci nebo 
„emulzí“. Tento výraz však není nikde definován, a není 
ani vysvětlen v odůvodnění. Požadujeme proto do 
vyhlášky doplnit definici tohoto pojmu nebo jej alespoň 
vysvětlit v odůvodnění. 
 

 
Akceptováno.  
Text byl upraven následovně:  
„Nápojový koncentrát nebo limonáda ochucené bez přídavku 
ovocné nebo zeleninové složky použité v názvu výrobku se 
označí jako nápojový koncentrát nebo limonáda s deklarovanou 
příchutí“. 
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 K příloze č. 4  
1) V části 2 (Povolené složky) v písmenu a) se uvádí, že 
pro výrobu určitých produktů mohou být používány 
vitaminy a minerální látky podle nařízení (ES) č. 
1925/2006, a potravinářské přídatné látky povolené 
nařízením (ES) č. 1333/2008, a u poslední odrážky se 
povoluje přídavek náhradních sladidel. Jedná se o 
duplicitní ustanovení s přímo použitelnými právními 
předpisy, se kterými jsou tyto požadavky navíc i v rozporu: 
• v případě odkazu na nařízení (ES) č. 1925/2006 se 
povoluje pouze přídavek vitaminů a minerálních látek, 
přičemž zřejmě nebude možný přídavek dalších látek -  
nařízení toto však umožňuje;  
• v případě potravinářských přídatných látek se pro 
určité výrobky povolují přídatné látky, a zřejmě pro ostatní 
výrobky povoleny nebudou;  nařízení (ES) č. 1333/2008 je 
přímo použitelným právním předpisem stanovující 
požadavky na použití přídatných látek v potravinách 
(specifické podmínky jsou uvedeny v příslušných 
přílohách), proto na národní úrovni ani nelze stanovovat 
zvláštní požadavky na používání přídatných látek; pokud 
však předkladatel zamýšlel stanovit specifické požadavky 
na obohacování potravin a použití přídatných látek v 
určitých druzích výrobků, není jasné, proč takový 
požadavek není stanoven rovněž pro použití aromat nebo 
aromatických přípravků podle nařízení (ES) č. 1334/2008 
nebo enzymů nebo enzymatických přípravků podle 
nařízení (ES) č.1332/2008;  
• v případě náhradních sladidel se jedná o kategorii 
přídatných látek, jejichž podmínky použití jsou rovněž 
stanoveny nařízením (ES) č. 1333/2008; v odstavci b) se 
pak stanoví požadavky na uvádění výživových tvrzení, 
konkrétně ve vztahu k cukru, avšak tento požadavek 
duplikuje požadavek uvedený v nařízení (ES) č. 
1924/2006 (příloha) - tento požadavek je ale modifikován 
ve vztahu k náhradním sladidlům, takže se dostává do 
rozporu s výše zmíněným nařízením.  
Vysvětlení k výše uvedeným připomínkám odůvodnění 
neuvádí. Požadujeme proto část 2 upravit ve smyslu výše 
uvedených připomínek. 

Akceptováno částečně.  
Příloha č. 4 je přesnou transpozicí 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. Odůvodnění (str. 8) bylo 
upraveno následovně: 
 
K § 9 až 10: 
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 
ze dne 19. dubna 2012, kterou se mění směrnice Rady 
2001/112/ES o ovocných šťávách a některých podobných 
produktech určených k lidské spotřebě. Zde je mj. uvedeno, že 
v příloze č. 4 jmenované výrobky musí být v 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. 
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 V části 3 se uvádí povolené způsoby zpracování a látky ve 
vztahu k určitým výrobkům. Avšak požadavky na použití 
enzymatických přípravků jsou stanoveny nařízením (ES) 
č. 1332/2008 a členské státy nemají zmocnění ke 
stanovování vlastních požadavků.  
Dále se uvádí, že chemicky inertní pomocné filtrační látky 
a srážecí činidla a chemicky inertní pomocné adsorpční 
látky musí být v souladu s nařízením (ES) č. 1935/2004. Z 
textu v příloze přitom vyplývá, že se jedná o látky aktivní, 
s aktivní rolí v technologickém procesu, kdy se jedná o 
tzv. „látky pomocné“, které sice potravinové právo EU 
neupravuje, ale obecně se má za to, že by měly splňovat 
požadavky na přídatné látky. Není proto jasné, proč se 
nyní v ČR mění přístup a z čeho vychází požadavek na 
soulad s nařízením (ES) č. 1935/2004. V odůvodnění není 
uvedeno žádné vysvětlení. Pokud se vezmou v úvahu 
všechny kategorie potravin pokryté návrhem vyhlášky, pak 
např. v rámci výroby piva (ale i vína) se používá řada 
pomocných látek (např. pro filtraci se používají v řadě 
případů stejné látky jako ty uvedené v příloze č. 4 pro 
výrobu nealkoholických nápojů), a na ty se zde stanovené 
požadavky nevztahují. V tomto případě spatřujeme 
zásadní rozpor při stanovení technologických požadavků 
na odlišné kategorie potravin v případě, že se jedná o 
stejný druh technologické operace. 
Požadujeme proto část 3 upravit ve smyslu výše 
uvedených připomínek. 
 

Akceptováno částečně.  
Příloha č. 4 je přesnou transpozicí 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. Odůvodnění (str. 8) bylo 
upraveno následovně: 
 
K § 9 až 10: 
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 
ze dne 19. dubna 2012, kterou se mění směrnice Rady 
2001/112/ES o ovocných šťávách a některých podobných 
produktech určených k lidské spotřebě. Zde je mj. uvedeno, že 
v příloze č. 4 jmenované výrobky musí být v 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. 
 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ACKA8KBBY5I)



 5   

 K odůvodnění: 
1) Není zřejmé, proč mezi dotčenými subjekty nejsou 
uvedeni spotřebitelé. Konečné výrobky jsou určeny ke 
konzumaci a vyhláškou stanovené kvalitativní požadavky 
budou v konečném důsledku „hodnoceny“ právě 
spotřebiteli. Požadujeme doplnit. 
2) K odstavci b) (zhodnocení souladu navrhované právní 
úpravy se zákonem) konstatujeme, že nelze souhlasit s 
tím, že je návrh plně slučitelný s právem EU. Jednak z 
důvodů uvedených v připomínkách výše, a jednak zde 
nejsou uvedeny všechny předpisy EU, ke kterým se návrh 
vyhlášky vztahuje. Dalším důvodem je, že tento návrh 
není v souladu se směrnicí 2009/54/ES (v odůvodnění 
uvedeno špatné číslo) a směrnicí 2003/40/ES, přičemž ani 
být nemůže, neboť tyto předpisy nestanoví požadavky na 
ochucené minerální vody, ochucené pramenité vody nebo 
ochucenou pitnou vodu. V tomto případě se jedná o 
národní požadavky, které nejsou na úrovni EU 
harmonizovány. Požadujeme odůvodnění v tomto smyslu 
upravit.  
Rovněž upozorňujeme, že návrh vyhlášky jsme nenalezli v 
databázi TRIS. 
 

Akceptováno.  
Text odůvodnění byl upraven. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Návrh vyhlášky bude zaslán k notifikaci po projednání 
v pracovních komisích Legislativní rady vlády. 

 
Ministerstvo 
spravedlnosti 
 

 
Bez připomínek. 
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Ministerstvo 
vnitra 
 

K § 22 písm. b): 
 
 Ustanovení hovoří o „částečně prokvašeném 
hroznovém moštu – burčáku“. V této souvislosti 
upozorňujeme na § 15 zákona o vinohradnictví a vinařství, 
který hovoří o „částečně zkvašeném hroznovém moštu“. 
Doporučujeme proto terminologii návrhu přizpůsobit 
zákonu o vinohradnictví a vinařství. 
 

Akceptováno.  
Text byl uveden do souladu s terminologií zákona 
o vinohradnictví a vinařství, tj. bude rozlišen burčák a částečně 
zkvašený hroznový mošt. 

 K § 26 odst. 1 
 Za slovo „lihovin“ doporučujeme doplnit chybějící 
slovo „jsou“. 

Akceptováno. 
Text byl upraven. 

 
Ministerstvo 
průmyslu a 
obchodu 
 

K návrhu vyhlášky a rozdílové tabulce – Dle čl. II, bodu 4, 
přílohy č. 5 Legislativních pravidel vlády, mají být v textu 
návrhu vyhlášky vyznačena ta ustanovení, jimiž je 
zajišťována adaptace nařízení EU, a to jejich podtržením s 
uvedením identifikačního čísla (CELEX) příslušného 
předpisu EU. V ustanovení textu návrhu vyhlášky není 
toto pravidlo dodrženo, nelze tak zcela jasně rozpoznat 
transpoziční ustanovení od ustanovení, která jsou čistě 
vnitrostátního původu. Doporučujeme proto pro 
přehlednost doplnit text o správné označení všech 
transpozičních ustanovení. V tomto směru rovněž 
doporučujeme zpracovat rozdílovou tabulku. 
 

Akceptováno.  
Text byl upraven. Rozdílová tabulka byla vypracována. 

 
Ministerstvo 
financí 
 

1) Upozorňujeme, že důvodová zpráva k § 18 
používá pojem "plné pivo" místo pojmu "ležák", který je 
uveden v § 18 materiálu. Doporučujeme uvedené pojmy 
sjednotit. 

Akceptováno. 
Text odůvodnění byl upraven v závislosti na změnách v textu 
vyhlášky. 

 2) Doporučujeme legislativní zkratku "zákon" zavést 
až v samotném textu vyhlášky. 

Akceptováno. 
Text byl upraven. 
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 3) K § 2 písmeno i). Doporučujeme zvážit, zda nemá 
být spíše definován pojem "ovocná nebo zeleninová šťáva 
z koncentrátu". 

Akceptováno. 
Text byl upraven. 

 4) K § 2 písmeno f), p), q) a v). Doporučujeme zvážit 
vypuštění slov "fresh", "Ice Tea", "Brewed Tea" a 
"paskalizací" pro nadbytečnost a s ohledem na to, že již 
dále v textu vyhlášky nejsou užívány. 

Vysvětleno. 
Tyto pojmy nelze vypustit, protože uvádějí pro potravinu druhý 
možný název. 

 5) K § 2 písmeno q). Navrhujeme slova "pod 
písmenem" nahradit slovy "v písmeni". 

Akceptováno. 
Text byl upraven. 

 6) K§ 16 odst. 3. Doporučujeme v rámci jednotnosti 
slovo "litrů" nahradit zkratkou "l". 

Akceptováno. 
Text § 16 odst. 2 a 3  byl sjednocen na „litrů“.  

 7) K § 18. Vzhledem k tomu, že u ostatních kategorií 
je členění na druhy a skupiny obsaženo v přílohách, 
doporučujeme návrh v tomto směru sjednotit a přesunout 
text do přílohy. 

Vysvětleno. 
Přesunutí členění piva a nápojů na bázi piva do příloh se nejeví 
jako účelné a mělo by za následek větší nepřehlednost této 
kapitoly. 
 

 8) K § 19 odst. 1, § 30 odst. 1, § 34 odst. 1. 
Doporučujeme užít vhodnější dikci "ve vyhlášce, která 
upravuje některé způsoby označování potravin", kvůli 
případným novelizacím této vyhlášky, kdy by mohlo dojít i 
ke změně názvu. 
 

Vysvětleno. 
Jedná se o novou vyhlášku, která bude po notifikaci podle 
směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/1535 
vydána v letošním roce, a podstatná změna jejího obsahu (tj. 
také názvu) není reálná. 

 9) K § 24 odst. 6. Doporučujeme slova "Aniž je 
dotčen přímo použitelný předpis Evropské unie upravující 
lihoviny" pro nadbytečnost vypustit nebo případně text 
upravit jako samostatnou větu na konci odstavce. 
 

 Akceptováno.  
Text byl upraven. Souvisí též s připomínkou Úřadu vlády - 
odboru kompatibility s právem EU. 
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 10) K § 34 odst. 2. Znaménko mínus by mělo být u 
čísla bez mezery, aby bylo jasné, že se nejedná o 
pomlčku, proto navrhujeme odstranit mezeru. 

Akceptováno. 
Text byl upraven. 

 11) K § 38. Doporučujeme zvážit jiný nadpis (např. 
"Společné ustanovení") nebo přesunutí obsahu do § 1 
(jako odstavce 2). 

Vysvětleno. 
Podle čl. 48 odst. 7 Legislativních pravidel vlády se text 
o oznámení podle směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2015/1535 zapracuje do závěrečného ustanovení právního 
předpisu. 
 

 12) V zájmu rychlejší orientace v textu doporučujeme 
jednotlivé položky v seznamech nápojů a ovoce 
obsažených v přílohách seřadit podle abecedy. 

Vysvětleno. 
Text tabulky byl převzat 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. 
 

 13) V důvodové zprávě na str. 4 se uvádí 
„Kompetence Státní zemědělská a potravinářská inspekce 
se vztahují na výrobu,...“. Doporučujeme upravit spojení 
„zemědělská a potravinářská“ na „zemědělské a 
potravinářské", aby toto slovo bylo správně skloňováno. 
 

Akceptováno. 
Text odůvodnění byl upraven. 

 14) Předložený materiál neobsahuje předkládací 
zprávu. Doporučujeme ji do materiálu doplnit. 

Akceptováno. 
Předkládací zpráva byla doplněna. 
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 15) V důvodové zprávě na str. 4 v kapitole 3.2 Náklady 
se uvádí, že předpokládaný hospodářský a finanční dopad 
navrhované právní úpravy na podnikatelské prostředí ČR 
je nulový, neboť se jedná o řešení slučitelnosti 
evropského práva s národními předpisy a aplikaci nově 
získaných poznatků z oblasti potravinářské výroby.  
Vzhledem k tomu, že předložený materiál se dotýká i 
požadavků na označování obalů a uvádění informací pro 
spotřebitele, dále fyzikálních, chemických a smyslových 
požadavků na jakost a podmínek pro uvádění na trh, tak 
se domníváme, že k jistému ovlivnění podnikatelského 
prostředí dojde. Doporučujeme proto lépe specifikovat 
důvody, proč vyhláška neovlivní podnikatelské prostředí či 
případně přehodnotit dopady vyhlášky na toto prostředí. 
 

Akceptováno. 
Odůvodnění bylo upraveno. Ministerstvo zemědělství 
nepředpokládá jakýkoli finanční dopad na provozovatele 
potravinářských podniků. S ohledem na možnou nutnost úpravy 
některých obalů bylo navrženo přechodné ustanovení s možností 
doprodat zásoby se starým označením. 

 
Ministerstvo 
životního 
prostředí 
 

 
Bez připomínek. 

 
   

 
Ministerstvo 
zahraničních 
věcí 
 

 
Bez připomínek. 

 

 
Ministerstvo 
práce a 
sociálních věcí 
 

 
Bez připomínek. 

 

 
Vedoucí Úřadu 
vlády 
 

 
Bez připomínek. 
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Správa státních 
hmotných 
rezerv 
 

 
Bez připomínek. 

 

 
Český báňský 
úřad 
 

 
Bez připomínek. 

 
 

 
Úřad vlády 
Odbor 
kompatibility 
s právem EU 
 

 
Zásadní připomínky: 
  
 Předkladatel nepostupoval podle přílohy č. 5 LPV 
(podtrhávání, celexová čísla a rozdílová tabulka). 
 Tento nedostatek je nutno napravit. 

Akceptováno. 
Text byl upraven a rozdílová tabulka doplněna. 

  
V bodu b) obecné části odůvodnění jsou rovněž uvedeny 
směrnice 2003/40/ES a 2009/54/ES (chybně označená 
jako 2008/54/ES), nicméně transpoziční vztah návrhu 
vyhlášky není k těmto směrnicím jasný. 
Je nutné vyjasnit transpoziční vztah návrhu vyhlášky ke 
směrnicím 2003/40/ES a 2009/54/ES. 

Akceptováno. 
Text odůvodnění byl upraven. 

  
V bodu b) obecné části odůvodnění je uvedeno, že 
návrhem vyhlášky se neprovádí transpozice směrnic EU. 
Toto konstatování je s ohledem na předmět právní úpravy 
zřejmě nepravdivé a je nutné jej vypustit. 

Akceptováno. 
Text odůvodnění byl upraven. 
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 K odkazu na směrnici 2001/112/ES 
 I když je převážná část směrnice 2001/112/ES 
novelizována směrnicí 2012/12/EU, jsou „zbylá“ 
ustanovení směrnice 2001/112/ES návrhem vyhlášky 
zřejmě transponována (viz např. § 5 odst. 3) a je nutno 
provést na tuto úpravu referenční odkaz podle ustanovení 
čl. 10 směrnice 2001/112/ES a čl. 48 LPV. 

Akceptováno. 
Text byl upraven. 

 K § 4 až 8, § 14 a § 24 
 S ohledem na předmět výše uvedených úprav 
(označování) je vhodné uvést tyto úpravy obdobně jako v 
případě úvodní části odstavce 1 § 19. 

Akceptováno. 
Text byl upraven. 

 K § 7 odst. 1 písm. b) část věty za středníkem a § 24 odst. 
6 
 Výše uvedené úpravy se jeví tak, že de facto 
stanoví to, co přímo vyplývá z ustanovení čl. 7 nařízení 
EU č. 1169/2011 a popřípadě i z připravované vyhlášky o 
některých způsobech označování potravin (č.j. 
88601/2014-MZE-12152) a je vhodné je vypustit. 

Akceptováno. 
Ustanovení § 7 odst. 1 písm. b) a § 24 odst. 6 byla vypuštěna. 
 

 K § 30 odst. 1 a § 34 odst. 1 
 Není jasné, z jakého důvodu je opomenuto 
nařízení EU č. 1169/2011, a je tedy vhodné jej do výčtu 
předpisů doplnit. 

Akceptováno. 
Text byl upraven. 
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Úřad vlády 
Místopředseda 
vlády pro vědu, 
výzkum a 
inovace a 
předseda Rady 
pro výzkum, 
vývoj a inovace 
 

 
Bez připomínek. 

 

 
Český úřad 
zeměměřičský a 
katastrální 
 

 
Bez připomínek. 

 

 
Úřad 
průmyslového 
vlastnictví 
 

 
 
Bez připomínek. 
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Státní úřad pro 
jadernou 
bezpečnost 
 

1. Obecná 
Doporučujeme provést celkovou legislativně technickou 
revizi návrhu, protože je v řadě ohledů v rozporu s 
požadavky Legislativních pravidel vlády a zavedenými 
zvyklostmi tvorby prováděcích právních předpisů. 
 
Odůvodnění 
Ačkoli vyhláška deklaruje, že transponuje předpisy EU, 
není v ní uvedeno jediné číslo CELEX, resp. není 
potržena žádná část textu. 
Dále jsou používány neortodoxní techniky legálních 
definic a jejich užití v textu – složené názvy (se závorkami 
a cizojazyčnými výrazy), pojem je vymezen s užitím 
výrazu „názvem“ (např. „názvem „Zlatá voda“ likér …“), 
pojmy nejsou dále v textu užívány v definované podobě. 
Definice nezřídka obsahují zákazy a povinnosti (např. 
„přičemž přídavek cukru je nepřípustný“, „přidání 
jalovcového oleje není přípustné“), což je nežádoucí. 
Jednoznačnost text je často snižována neurčitými výrazy, 
např. „resp.“. 
 

Akceptováno. 
Text byl upraven a rozdílová tabulka doplněna. Závorky 
u vymezení pojmů znamenají druhý možný název nebo výraz, 
který lze pro daný výrobek použít; podle názoru předkladatele 
nelze jinak postupovat. 

 
Český 
statistický úřad 
 

 
Bez připomínek. 

 

 
Státní 
zemědělský 
intervenční fond 
 

 
Bez připomínek. 

 

 
Český 
telekomunikační 
úřad 
 

 
Bez připomínek. 
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Úřad pro 
ochranu 
hospodářské 
soutěže 
 

 
Bez připomínek. 

 

 
Hospodářská 
komora ČR 
 

1. Připomínka k § 8 odst. 2 
Navrhujeme upřesnění požadavku na označování: 
Na obalu nealkoholického nápoje nesmí být graficky nebo 
obrazově zdůrazněna složka, která je v nápoji přítomna 
jen ve formě „aroma“. 
Pod čarou navrhujeme doplnit odkaz: 
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 
1334/2008. 
Odůvodnění: 
Pro upřesnění vyjádření složky v případě uvedení „aroma“ 
ve složení nápoje. „Aroma“ může obsahovat jak přírodní, 
tak syntetické látky s aromatickými vlastnostmi. „Přírodní 
aroma“ musí obsahovat jen přírodní aromatické látky nebo 
aromatické přípravky (z materiálu rostlinného, živočišného 
nebo mikrobiologického původu). 
 

Vysvětleno. 
Ustanovení § 8 odst. 2 bylo vyhodnoceno jako nadbytečné a bylo 
z textu vyhlášky vypuštěno. 

 2. Připomínka k § 12 písm. k) a l) 
Navrhujeme písm. k) upravit následovně: 
„k) medovinou (medovým vínem) nápoj vyrobený 
alkoholovým kvašením pouze včelího medu, vody a 
kvasné kultury s možností přidání ovocné šťávy nebo 
ovoce a bylinných extraktů nebo koření“ 
Dále navrhujeme vypustit písmeno l). 
Odůvodnění: 
Cílem je podstatné zjednodušení legislativy, přitom, např. 
po vzoru slovenské legislativy, jednoznačné vymezení bez 
možnosti přidání cukru, lihu, umělých aromat atd. 
Zavedení pojmu přírodní medovina považujeme spíše za 
zavádějící. 
 

Akceptováno částečně. 
Navržená definice pro medovinu byla rozšířena o možnost 
použití ve výrobě také bylin. Dále byla navržena druhá definice 
pro medovinu, a to medovina dezertní, kde lze navíc použít 
některé další složky, tak jako u stávající definice pro medovinu. 
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 3. Připomínka k ustanovení § 16 odst. 3 
Navrhujeme odst. 3 upravit následovně: 
„(3)  
a) Hlavní surovinou při výrobě medoviny musí být med a 
voda.  
b) Při výrobě medoviny je možné k hlavním surovinám 
přidat ovocné šťávy anebo ovoce, a bylinné extrakty 
anebo koření. 
c) Medovina s označením „Vyrobeno za studena“, 
Vyrobeno studenou cestou“ apod., nesmí při výrobě 
zahrnout proces vaření medového roztoku a při 
rozpouštění medu ve vodě jeho teplota nesmí přesáhnout 
40°C.“ 
Odůvodnění: 
Tyto podmínky bezprostředně navazují na předcházející 
připomínku a její zdůvodnění. Podmínka v návrhu 
uvádějící minimální hmotnost přidaného medu je 
bezpředmětná, pokud se nemůže přidat cukr a jsou 
stanoveny podmínky v Příloze 5 tab. 2. 
 

Akceptováno částečně. 
Navržená ustanovení § 3 písm. a) a b) byla částečně 
přeformulována. 
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 4. Připomínka k Části druhé – Ovocná vína, ostatní 
vína, cedr, perry a medovina 
Navrhujeme na konec druhé části vložit nové ustanovení: 
„Uvádění na trh  
V maloobchodních prodejnách se smíšeným zbožím, 
které nejsou specializované na prodej alkoholických a 
vinných nápojů, nemusí být ovocná vína zvláště označena 
a oddělena od vín révových.“ 
Odůvodnění: 
Značení a oddělení ovocných vín od révových vín je v 
maloobchodních prodejnách složité a technicky těžko 
proveditelné. Tyto provozy nejsou specializované jen na 
určitý druh výrobků, ale snaží se zákazníkům poskytnout 
co nejširší sortiment. Není proveditelné, aby každý druh a 
skupina měly své vystavení. Navíc toto oddělené 
vystavení vyvolává v zákaznících dojem, že jde o 
exkluzivní výrobek, který svými vlastnostmi převyšuje 
ostatní produkty, a proto je zvláštně označen. Toto 
značení a oddělování má tedy z marketingového hlediska 
opačný efekt, než byl zamýšlen. 
 

Vysvětleno. 
Nebyl shledán důvod pro vložení tohoto ustanovení do návrhu 
vyhlášky. Potravina musí být vždy označena tak, aby zákazník 
nebyl klamán; tato povinnost vyplývá z obecného předpisu na 
označování potravin (nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 1169/2011. Zákazník kupující ovocná vína dobře ví, že 
kupuje víno ovocné a ne víno z révy vinné, a naopak. 

 5. Připomínka k ustanovení § 18 odst. 2 
Nesouhlasíme se členěním piva, konkrétně se zrušením 
pojmu „speciální pivo“ a nahrazením ho pojmem „silné 
pivo“. 
Odůvodnění: 
Nové rozdělení piva považujeme za zbytečné, jelikož si již 
i odborná veřejnost na toto dělení piva zvykla a navíc 
pojem „plné pivo“ uváděný v důvodové zprávě se v 
předpisu vůbec nevyskytuje. 
 

Vysvětleno. 
Některé skupiny piv byly nově definovány, a to s ohledem na 
moderní trendy ve výrobě piva související s pivními typy (styly). 
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 6. Připomínka k Příloze č. 4 – Další technologické 
požadavky na nealkoholické nápoje 
Navrhujeme vypustit slovo „náhradní/náhradních“ v 
souvislosti s pojmem sladidlo v následujícím textu: 
„v případě ovocných a zeleninových nektarů: vrácené 
aroma, dužnina a buňky; cukry nebo med nejvýše do 20 
% celkové hmotnosti hotového produktu; nebo náhradní 
sladidla 
b) Tvrzení, že do ovocného nektaru nebyly přidány cukry, 
a jakékoli tvrzení, které má pro spotřebitele 
pravděpodobně stejný význam, lze použít pouze tehdy, 
pokud nebyly do produktu přidány žádné monosacharidy 
ani disacharidy ani žádná jiná potravina používaná pro 
své sladivé vlastnosti, včetně náhradních sladidel 
vymezených v nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(ES) č. 1333/2008 o potravinářských přídatných látkách. 
Pokud se cukry v ovocném nektaru vyskytují přirozeně, 
mělo by na etiketě být rovněž uvedeno „obsahuje 
přirozeně se vyskytující cukry.“ 
Odůvodnění: 
Pojem „náhradní sladidlo“ byl v Nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 nahrazen výrazem 
„sladidlo“. 
 

Akceptováno. 
Celý text vyhlášky byl upraven, výraz „náhradní“ vypuštěn. 
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 7. Připomínka k Příloze č. 4 
Navrhujeme doplnit dotčenou přílohu o návrh na 
upřesnění požadavku na označování: 
Při označování vín uvedených v Příloze č. 4 musí být 
použit výraz „červené“, „bílé“ vždy s označením 
vyjadřujícím příslušnou skupinu nebo druh ovocného vína 
nebo ostatního vína. Samostatný pojem „červené“, „bílé“ 
bez uvedení přívlastku smí být používán pouze pro révové 
víno. 
Odůvodnění: 
Samotné použití výrazu „červené“, „bílé“ může dle 
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 vést k uvádění 
zavádějících informací o charakteru výrobku. 
 

Vysvětleno. 
Nebyl shledán důvod pro vložení tohoto ustanovení do návrhu 
vyhlášky. Potravina musí být vždy označena tak, aby zákazník 
nebyl klamán; tato povinnost vyplývá z obecného předpisu na 
označování potravin (nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 1169/2011. 

 
Českomoravská 
konfederace 
odborových 
svazů 
 

 
Bez připomínek. 

 

 
Asociace 
samostatných 
odborů 
 

 
Bez připomínek. 
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