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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 maso, masné výrobky, produkty rybolovu a 

akvakultury a výrobky z nich, vejce a výrobky z nich. 

 

1.2 Definice problému 

 Hlavním důvodem předložení nové vyhlášky je přizpůsobení požadavků na maso, 

masné výrobky, ryby, produkty akvakultury a výrobky z nich, vejce a výrobky z nich přímo 

použitelným předpisům Evropské unie, vědeckým poznatkům a technologickému vývoji 

v potravinářství (například v oblasti používání přídatných látek). Nezbytnost navrhované 

právní úpravy vychází ze zkušeností získaných při praktické aplikaci dosud platné vyhlášky 

Ministerstva zemědělství č. 326/2001 Sb., kterou se provádí § 18 písm. a), d), g), h), i) a j) 

zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění 

některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, pro maso, masné výrobky, 

ryby, ostatní vodní živočichy a výrobky z nich, vejce a výrobky z nich.  

 

 Navrhovanou vyhláškou se provádí adaptace platné právní úpravy na následující 

přímo použitelné předpisy Evropské unie: 

 

- nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1379/2013 o společné organizaci trhů 

s produkty rybolovu a akvakultury a o změně nařízení Rady (ES) č.1184/2006 a (ES) 

č. 1223/2009 a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 104/2000, 

- 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 Komise (ES) č. 1020/2008, kterým se mění přílohy II a III nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004, kterým se stanoví zvláštní 

hygienická pravidla pro potraviny živočišného původu, a nařízení (ES) č. 2076/2005, 

pokud jde o identifikační označení, syrové mléko a mléčné výrobky, vejce a vaječné 

výrobky a některé produkty rybolovu. 

 

 Navrhovanou vyhláškou se provádí transpozice následujících směrnic Evropské unie: 

 

- směrnice Komise 2002/4/ES ze dne 30. ledna 2002 o registraci zařízení pro chov 

nosnic, kterou stanoví směrnice Rady 1999/74/ES, 
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- směrnice Komise 2006/83/ES ze dne 23. října 2006, kterou se v důsledku přistoupení 

Bulharska a Rumunska upravuje směrnice 2002/4/ES o registraci zařízení pro chov 

nosnic, kterou stanoví směrnice Rady 1999/74/ES. 

 

 Změny oproti stávající právní úpravě také vyplývají z novelizace souvisejících 

právních předpisů, zejména 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 také z praxe.  

 

1.3 Popis existujícího právního stavu v dané oblasti  

 

 Vyhláška č. 326/2001 Sb., která tuto oblast upravuje, byla naposledy novelizovaná 

v roce 2013 dílčí technickou novelou, která doplňovala seznam obchodních označení pro ryby 

použitelných v České republice (příloha č. 11 vyhlášky č. 326/2001 Sb., zároveň příloha č. 11 

navrhované vyhlášky). Novelizace zásadního významu byla naposledy provedena v roce 

2009. 

 Rozsah změn současně platné vyhlášky má větší četnost a přestože jde spíše 

o legislativně technické změny, přistoupil předkladatel z důvodu přehlednosti k vypracování 

nové vyhlášky.  

 Základní požadavky na bezpečnost potravin a na potraviny rostlinného původu jsou 

v rámci Evropské unie plně harmonizovány, avšak oblast kvalitativních požadavků a 

specifických požadavků na potraviny živočišného původu, zvláště pak podoblast masa a 

masných výrobků, zčásti podoblast ryb a rybích výrobků, vajec a oblast majonéz, není zcela 

harmonizována.  

 Hlavní principy návrhu vyhlášky spočívají ve vymezení požadavků pro maso a masné 

výrobky, ryby a rybí výrobky, vejce a majonézy. Navrhuje se stanovení: 

 

a) definice a zařazení potravinářských výrobků upravených navrhovanou vyhláškou, 

b) požadavků na označování obalů a uvádění informací pro spotřebitele, 

c) členění výrobků na druhy, skupiny a podskupiny, 

d) požadavků na jakost pro jednotlivé výrobky, 

e) podmínek pro uvádění na trh – teplotních režimů, 

f) čistého množství potraviny včetně přípustné záporné hmotnostní odchylky. 

 

 Návrh vyhlášky bude zaslán k notifikaci v souladu se směrnicí Evropského parlamentu 

a Rady 98/34/ES ze dne 22. června 1998 o postupu při poskytování informací v oblasti 

technických norem a předpisů a pravidel pro služby informační společnosti, ve znění směrnice 

Evropského parlamentu a Rady 98/48/ES.    

  

1.4 Identifikace dotčených subjektů 

Dotčenými subjekty jsou 

- provozovatelé potravinářských podniků, 

- Státní veterinární správa, 

- Státní zemědělská a potravinářská inspekce, 

- Potravinářská komora ČR, 
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1.5 Popis cílového stavu 

 

 Základní principy navrhované právní úpravy spočívají ve vymezení požadavků na 

maso, masné výrobky, ryby, produkty akvakultury a výrobky z nich, vejce a výrobky z nich. 

Navrhuje se stanovení: 

 

a) definice a zařazení potravinářských výrobků upravených navrhovanou vyhláškou, 

b) požadavků na označování obalů a uvádění informací pro spotřebitele, 

c) členění výrobků na druhy, skupiny a podskupiny, 

d) požadavků na jakost pro jednotlivé výrobky, 

e) podmínek pro uvádění na trh – teplotních režimů, 

f) čistého množství potraviny včetně přípustné záporné hmotnostní odchylky. 

 

1.6       Zhodnocení rizika 

 

 Neřešení problému může způsobit potíže v souvislosti s konkurenceschopností na 

národním, ale především na mezinárodním trhu. Dále hrozí nebezpečí odvetných opatření ze 

strany orgánů Evropské unie z důvodu nedokončení harmonizace potravinového práva 

Evropské unie. 

 

2.      Návrh variant řešení 

 

Varianta 1 – („nulová“) 

 

 Národní právní úprava v oblasti masa, masných výrobků, ryb, produktů akvakultury a 

výrobků z nich, vajec a výrobků z nich nebude plně slučitelná s předpisy Evropské unie. Dále 

hrozí nebezpečí odvetných opatření ze strany orgánů Evropské unie z důvodu nedokončení 

harmonizace potravinového práva Evropské unie. 

 

 Varianta 2 – příprava novely vyhlášky č. 326/2001 Sb. 

 

 Variantu přípravy novely vyhlášky č. 326/2001 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 č. 326/2001 Sb. byla vydána k provedení § 18 písm. a), d), g), h), i) a j) 

zákona č. 110/1997 Sb. (jak je uvedeno také v jejím názvu), zatímco nová vyhláška provádí 

§ 18 odst. 1 písm. a), b), g) a h) zákona č. 110/1997 Sb.  

 

 Dalším důvodem pro vydání nové vyhlášky je skutečnost, že vyhláška č. 326/2001 Sb. 

byla již třikrát novelizována a neodpovídá současným požadavkům Legislativních pravidel 

vlády svým členěním na oddíly nebo zastaralým názvoslovím jako například „předpisy 

Evropských společenství“. 

 

 Varianta 3 – návrh nové vyhlášky o požadavcích na maso, masné výrobky, ryby, 

produkty akvakultury a výrobky z nich, vejce a výrobky z nich 

 

Národní právní úprava v oblasti masa, masných výrobků, ryb, produktů akvakultury a 

výrobků z nich, vajec a výrobků z nich bude plně slučitelná s předpisy Evropské unie. 
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Dokončení harmonizace s předpisy Evropské unie odvrátí nebezpečí odvetných opatření 

ze strany orgánů Evropské unie. Potraviny budou označeny pro spotřebitele takovým 

způsobem, aby nebyl klamán ani uváděn v omyl o charakteru a kvalitě dané potraviny. 

 

3.       Vyhodnocení nákladů a přínosů 

3.1 Identifikace nákladů a přínosů 

 

 Tímto návrhem dochází k adaptaci právní úpravy například 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, dále na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 

o výživových a zdravotních tvrzeních při označování potravin, v platném znění, v souvislosti 

s novelou zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a s vyhláškou 

o způsobu označování potravin.  

 

3.2 Náklady 

 

 Jedná se o legislativně technické řešení slučitelnosti evropského práva s národními 

předpisy. 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.  

 

3.3 Přínosy 

 

 Přijetí vyhlášky je plánováno s ohledem na požadavky vyplývající z přímo 

použitelných předpisů Evropské unie a dopady na provozovatele potravinářských podniků 

vyplývající přímo z tohoto návrhu jsou proto minimální.  

 

3.4 Vyhodnocení variant 

 

 Varianta 1 – tuto variantu není možné použít s ohledem na dosažení slučitelnosti 

s právem Evropské unie. Dále hrozí nebezpečí odvetných opatření ze strany orgánů Evropské 

unie z důvodu nedokončení harmonizace potravinového práva Evropské unie. 

 

 Varianta 2 – příprava novely vyhlášky č. 326/2001 Sb. - tuto variantu není možné 

použít s ohledem na změnu zmocňovacího ustanovení zákona č. 110/1997 Sb., provedené 

zákonem č. 139/2014 Sb., účinným od 1. ledna 2015. 

 

 Varianta 3 – návrh nové vyhlášky o požadavcích na maso, masné výrobky, ryby, 

produkty akvakultury a rybolovu a výrobky z nich, vejce a výrobky z nich – tato navržená 

varianta přinese plnou slučitelnost s předpisy Evropské unie a dokončí se tak jejich 

harmonizace. Potraviny budou označeny pro spotřebitele takovým způsobem, aby nebyl 

klamán ani uváděn v omyl o charakteru a kvalitě dané potraviny. Tato varianta je hodnocena 

jako optimální. 

 

 

 

 

 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORN9XCAGPWG)



 5 

4.  Návrh řešení 

 

4.1 Stanovení pořadí variant a výběr nejvhodnějšího řešení 

 

Jako nejvhodnější byla vyhodnocena varianta č. 3. Tím bude dokončena harmonizace 

s předpisy Evropské unie a bude odvráceno nebezpečí odvetných opatření ze strany orgánů 

Evropské unie. Potraviny budou označeny pro spotřebitele způsobem, aby nebyl klamán ani 

uváděn v omyl o charakteru a kvalitě dané potraviny. 

 

 5.        Implementace doporučené varianty a vynucování 

 

 Orgány odpovědnými za kontrolu je Státní veterinární správa a Státní zemědělská a 

potravinářská inspekce, a to v rozsahu stanovených kompetencí podle zákona č. 110/1997 Sb., 

o potravinách a tabákových výrobcích, v platném znění. Tyto orgány dozoru jsou odpovědné 

za kontrolu zemědělských výrobků a potravin nebo surovin určených k jejich výrobě. Jejich 

kompetence se vztahují na výrobu, skladování, přepravu i prodej (včetně dovozu). 

 

 

 6.        Přezkum účinnosti regulace 

 

 Základní požadavky na bezpečnost potravin a na potraviny živočišného původu jsou v 

rámci Evropské unie plně harmonizovány, avšak oblast kvalitativních požadavků a 

specifických požadavků na potraviny živočišného původu, zvláště pak na podoblast masa a 

masných výrobků, na výrobu majonéz a na oblast vajec, není zcela harmonizována. Regulace 

v oblasti trhu s produkty rybolovu a akvakultury je v současné době z větší části 

harmonizována, zaměřuje se ovšem spíše na mořské produkty než na sladkovodní, které jsou 

v České republice produkovány.  

 

 

 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. 
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 K doplnění či upřesnění některých ustanovení byli osloveni Státní veterinární správa, 

Státní zemědělská a potravinářská inspekce, Potravinářská komora ČR, profesní svazy a 

jednotliví provozovatelé potravinářských podniků.   

 Cílem bylo najít řešení, které 

- nepoškodí zájmy spotřebitelů,  

- nebude mít žádný 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. 

 

  Výše uvedené profesní organizace zastupují zájmy převažující většiny dotčených 

subjektů v oblasti zpracování masa, ryb, vajec a majonéz. 

 

10.  Kontakt na zpracovatele RIA 

 

MVDr. Ing. Dana Třísková   

Odbor potravinářské výroby a legislativy  

Ministerstvo zemědělství  

tel.: +420 221 812 702 

e-mail: dana.triskova@mze.cz 
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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.  

 

 Návrh vyhlášky 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. 853/2004 ze dne 29. dubna 2004, 

kterým se stanoví zvláštní hygienická pravidla pro potraviny živočišného původu, 

- nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 ze dne 29. dubna 2004, 

kterým se stanoví zvláštní pravidla pro organizaci úředních kontrol produktů 

živočišného původu určených k lidské spotřebě, 

- nařízení Komise (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, 

- nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1760/2000 ze dne 17. července 2000 

o systému identifikace a evidence skotu, o označování hovězího masa a výrobků 

z hovězího masa a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 820/97, v platném znění, 

- nařízení Komise (ES) č. 1825/2000 ze dne 25. 8. 2000, kterým se stanoví prováděcí 

pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady ES č. 1760/2000, pokud jde 

o označování hovězího masa a výrobků z hovězího masa, 

- nařízení Komise (ES) č. 566/2008 ze dne 18. června 2008, kterým se stanoví 

prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, pokud jde o uvádění masa 

dvanáctiměsíčního nebo mladšího skotu na trh, 

- nařízení Komise (ES) č. 2073/2005 ze dne 15. listopadu 2005 o mikrobiologických 

kritériích pro potraviny, 

- 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, 

- nařízení Komise (ES) č. 543/2008 ze dne 16. června 2008, kterým se stanoví 

prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, pokud jde o obchodní normy 

pro drůbeží maso, 

- nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1379/2013 o společné organizaci trhů 

s produkty rybolovu a akvakultury a o změně nařízení Rady (ES) č.1184/2006 a (ES) 

č. 1223/2009 a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 104/2000, 

- nařízení Rady (EHS) č. 2136/89 o stanovení společných obchodních norem pro 

konzervované sardinky, v platném znění,  

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORN9XCAGPWG)



 8 

- nařízení Rady (EHS) č. 1536/92 ze dne 9. července 1992, které stanoví společné 

obchodní normy pro konzervované pravé a nepravé tuňáky, 

- nařízení Rady (ES) č. 2406/96 o stanovení společných obchodních norem pro některé 

produkty rybolovu, v platném znění, 

- nařízení Komise (EU) č. 1079/2013 ze dne 31. října 2013, kterým se stanoví 

přechodná opatření k provádění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) 

č. 853/2004 a (ES) č. 854/2004, 

- nařízení Komise (ES) č. 589/2008 ze dne 23. června 2008, kterým se stanoví 

prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, pokud jde o obchodní normy 

pro vejce, 

- směrnice Komise 2002/4/ES ze dne 30. ledna 2002 o registraci zařízení pro chov 

nosnic, kterou stanoví směrnice Rady 1999/74/ES, 

- směrnice Komise 2006/83/ES ze dne 23. října 2006, kterou se v důsledku přistoupení 

Bulharska a Rumunska upravuje směrnice 2002/4/ES o registraci zařízení pro chov 

nosnic, kterou stanoví směrnice Rady 1999/74/ES,  

- 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. 

 

 Právo Evropské unie oblast řešenou touto vyhláškou ponechává zčásti na národních 

úpravách členských států. Základní požadavky na bezpečnost potravin a na potraviny 

rostlinného původu jsou v rámci Evropské unie plně harmonizovány, avšak oblast 

kvalitativních požadavků na potraviny živočišného původu není zcela harmonizována. 

 

 Navrhovaná právní úprava je technickým předpisem, neboť obsahuje některé nové 

technické specifikace ve smyslu čl. 1 odst. 3 směrnice Evropského Parlamentu a Rady 

98/34/ES ze dne 22. června 1998 o postupu při poskytování informací v oblasti norem a 

technických předpisů. Návrh vyhlášky z tohoto důvodu podstoupí notifikační proces podle 

směrnice 98/34/ES. Návrh vyhlášky podstoupí také notifikační proces podle nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (EU) 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. 2 Legislativních pravidel vlády.  

 

K § 2  

Pro účely této vyhlášky se vymezují některé pojmy související s požadavky na maso. Je také 

definováno, co se pro účely uvádění hmotnosti potraviny rozumí průměrným množstvím 

potraviny, a to na základě § 2 písm. b) zákona č. 110/1997 Sb., ve znění zákona 

č. 139/2014 Sb.  

 

K § 3  

Členění na druhy a skupiny se stanovuje pro účely zatřídění masa. Toto členění je stanoveno v 

souvislosti se zákonem č. 110/1997 Sb., který vymezuje pojem „název“, povinně uváděný na 

obale potraviny. 

 

K § 4 

Kromě požadavků uvedených v nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 o 

poskytování informací spotřebitelům, zákoně č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových 

výrobcích a vyhlášce o některých způsobech označování potravin jsou touto vyhláškou 

stanoveny další požadavky na označování. Jedná se například o požadavky na označení 

tržním druhem masa pro spotřebitele, které umožní orientaci spotřebitele v nabídce, označení 

živočišného druhu u zvěřiny a rozlišení, zda se jedná o maso divoce žijící zvěře či zvěře 

farmově chované. 

 

K § 5  

Kromě požadavků uvedených v nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 o 

poskytování informací spotřebitelům, zákoně č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových 

výrobcích a vyhlášce o způsobu označování potravin jsou touto vyhláškou stanoveny další 

požadavky na označování hovězího masa. Jedná se o uvádění dalších informací pro 

spotřebitele, které mají vliv na jeho výběr při nákupu. Jedná se o přesnou identifikaci 

kategorie zvířat, ze které pochází výsekové maso. 

 

K § 6 

Obsahem jsou požadavky na jakost masa při jeho uvádění na trh, aby se zabránilo možnému 

klamání spotřebitele. Ustanovení zahrnuje úpravu masa před prodejem spotřebiteli. 

 

K § 7 

Obsahem je stanovení požadavků na uvádění na trh. Jedná se například o podmínky pro 

zmrazené výsekové maso nebo jatečně opracovaná těla zvířat. Doplňuje se povinnost označit 

jako „rozmrazené“ nebalené výsekové maso, které bylo zmrazeno a následně rozmrazeno. 

K tomu bylo přistoupeno na základě praktických zkušeností, kdy bylo rozmrazené maso 

vydáváno za chlazené a spotřebitel tak byl uváděn v omyl ohledně kvality nabízeného 

výsekového nebaleného masa. Obsahem je dále stanovení požadavků na uvádění na trh 

mletého masa a tím předejití klamání a uvádění spotřebitele v omyl při výběru tohoto masa. 

 

K § 8 

Pro účely této vyhlášky se vymezují některé pojmy související s požadavky pro masné 

výrobky jako například jednotlivé skupiny masných výrobků a požadavky na ně nebo 

stanovení, co se pro účely uvádění hmotnosti masných výrobků rozumí průměrným 
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množstvím potraviny. Nově je uvedena definice tepelně neopracovaného masného výrobku 

pro tepelnou úpravu a upřesněny oproti platnému znění některé definice. Tato zpřesnění 

vyplývají z praktických zkušeností jak dozorových orgánů, tak provozovatelů potravinářských 

podniků s aplikací současné právní úpravy. 

 

K § 9 

Členění na druhy a skupiny se stanovuje pro účely zatřídění masných výrobků a masných 

polotovarů. Toto členění je stanoveno v souvislosti se zákonem č. 110/1997 Sb., který 

vymezuje pojem „název“, který se povinně uvádí na obale potraviny. 

 

K § 10 

Kromě požadavků uvedených v nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 o 

poskytování informací spotřebitelům, zákoně č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových 

výrobcích a vyhlášce o některých způsobech označování potravin jsou touto vyhláškou 

stanoveny další požadavky na označování. Jedná se o uvádění dalších informací pro 

spotřebitele, které mají vliv na jeho výběr při nákupu. Jedná se například o uvádění 

podrobnějších informací o obsahu tuku v masných výrobcích, pravidla pro označení strojně 

odděleného masa (tzv. „separátu“) ve složení výrobku nebo podmínky pro používání názvu 

živočišného druhu v názvu výrobku. V případě uvádění obsahu tuku je cílem pokrýt výrobky, 

u kterých není na obale uvedena tabulka výživových hodnot podle nařízení Evropského 

Parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011. Cílem je poskytnout spotřebitelům informaci o obsahu 

tuku i u těchto výrobků. Jsou také zpřesněny podmínky pro používání názvu živočišného 

druhu v názvu výrobku, pokud obsah použitého masa je menší než 50 % (například paštiky 

s přídavkem masa – paštika s kachním masem). 

V případě nebalených a zabalených výrobků není po prodávajícím požadováno označení 

masných výrobků názvem druhu a skupiny podle přílohy č. 6 k této vyhlášce – jedná se 

o zjednodušení pro maloobchod.  

V případě názvů vybraných masných výrobků uvedených v příloze č. 7 k této vyhlášce jsou 

stanoveny závazné minimální požadavky na kvalitu těchto výrobků, přičemž tyto vyhrazené 

názvy nelze používat pro jiné masné výrobky, které těmto požadavkům neodpovídají, a to 

v jakékoli odvozené podobě, včetně zdrobnělin a různých přívlastků (jedná se o případy, kdy 

by byl výrobek zařazen například v jiné skupině masných výrobků a označen podobným 

názvem). 

 

K § 11 

Kromě požadavků uvedených v nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 o 

poskytování informací spotřebitelům, zákoně č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových 

výrobcích a vyhlášce o některých způsobech označování potravin jsou touto vyhláškou 

stanoveny další požadavky na označování šunek, například stanovení jakostních požadavků a 

jejich začlenění do tří tříd jakosti podle obsahu čisté svalové bílkoviny. Tyto požadavky se 

vztahují pouze na tepelně opracované masné výrobky označené jako „šunka“ a na „sušené 

šunky“ se nevztahují. 

 

K § 12 

Obsahem jsou požadavky na jakost masných výrobků při uvádění na trh. Jedná se zejména 

o vizuální vzhled výrobků a také o minimální kvalitativní požadavky na vybrané masné 

výrobky, které jsou tradičně vyráběny v České republice. Oproti vyhlášce č. 326/2001 Sb. byl 

seznam zkrácen o výrobky zapsané jako zaručené tradiční speciality v režimu s výhradou 

názvu (spišský párek). Výrobky „špekáček“ a „lovecký salám“, které jsou zapsány v režimu 

bez výhrady názvu, jsou doposud zachovány. 
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K § 13 

Obsahem jsou technologické požadavky na masné výrobky, konzervy a polokonzervy. Jedná 

se zejména o stanovení surovin při výrobě vybraných masných výrobků, včetně obsahu masa 

a tuku, možnost či zákaz použití strojně odděleného masa (separátu) při výrobě masných 

výrobků, které jsou tradičně vyráběny v České republice. V případě drůbežích výrobků je 

novým způsobem vyjádřeno minimální množství masné suroviny, a to z důvodu možnosti 

zvýšení kvality výrobků v parametru obsahu drůbežího masa. V předešlé úpravě byl pro 

některé drůbeží výrobky stanoven minimální obsah drůbežího strojně odděleného masa 

(separátu). Návrh nově umožňuje použití kombinace suroviny se zachováním podílu masné 

suroviny ve výrobku. Tím nebude omezována výroba kvalitních drůbežích výrobků.  

Nově se upravuje zákaz zmrazování a opakovaného tepelného ošetření u chlazených výrobků 

a tím umělého prodlužování jejich trvanlivosti. Tento požadavek vyplynul z praktických 

zkušeností dozorových orgánů.  

Nově jsou doplněny definice uzeniny, paštiky, teriny a masného polotovaru v technologickém 

obalu. Definice jsou doplněny k vymezení typů jednotlivých výrobků.   

 

K § 14 

Obsahem jsou technologické požadavky na konzervy a polokonzervy. Stanoví se teplota 

tepleného ošetření pro konzervy a polokonzervy k zajištění bezpečnosti potravin. 

 

K § 15 

Obsahem je stanovení požadavků na nebalené a zabalené masné výrobky při jejich uvádění na 

trh, například u nebalených masných výrobků, pro které nejsou stanoveny nařízením 

Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 o poskytování informací spotřebitelům, 

které jsou tzv.“předkrájeny“, požadavky na zabalený nakrájený masný výrobek a požadavky 

na výrobky obalené v dekorativním pokryvu například z koření.  

 

K § 16 

Pro účely této vyhlášky se vymezují některé pojmy související s požadavky pro produkty 

rybolovu a akvakultury. 

 

K § 17 

Kromě požadavků uvedených v nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 

o poskytování informací spotřebitelům, zákoně č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových 

výrobcích a vyhlášce o způsobu označování potravin jsou touto vyhláškou stanoveny další 

požadavky na označování. Jedná se například o uvádění obchodních označení produktů 

rybolovu, kdy je členský stát povinen stanovit seznam povolených názvů, vědeckých názvů a 

případných synonymních označení pro tyto produkty. 13. 12. 2014 vstoupilo v plném rozsahu 

v platnost nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1379/2013, které rozšiřuje 

povinnost označit produkty rybolovu a akvakultury při uvádění na trh pro konečného 

spotřebitele obchodním označením příslušného druhu a nově také jeho vědeckým názvem. 

Členské státy jsou povinny sestavit a zveřejnit seznam obchodních označení přípustných na 

jejich území, včetně vědeckých názvů každého druhu podle informačního systému FishBase, 

nebo případně podle databáze ASFIS Organizace pro výživu a zemědělství (FAO). 

Ve spolupráci s provozovateli potravinářských podniků v oblasti zpracování ryb, produktů 

rybolovu a akvakultury byl připraven nový aktualizovaný seznam obchodních označení, který 

již splňuje požadavky nového nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1379/2013. 

Seznam obchodních označení nemůže být pro účely výkonu dozoru umístěn pouze jako 

nezávazně zveřejněný seznam například na internetových stránkách Ministerstva zemědělství. 
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Pro nové druhy, které budou uváděny na trh v České republice, bude zřízen dočasný seznam, 

než budou zařazeny do přílohy této vyhlášky. Toto řešení je v souladu i s předchozím 

prováděcím nařízením. Dočasný seznam bude zveřejněn na internetových stránkách 

Ministerstva zemědělství a názvy v něm uvedené budou akceptovány dozorovými orgány. 

 

K § 18 

Obsahem jsou požadavky na jakost produktů rybolovu a akvakultury při uvádění na trh pokud 

tyto požadavky nestanoví přímo použitelný předpis Evropské unie. Jedná se zejména 

o požadavky na čerstvost produktu a senzorické požadavky, případně požadavky na tepelné 

opracování u zpracovaných produktů rybolovu a akvakultury. Požadavky jsou zachovány 

v souladu s požadavky vyhlášky č. 326/2001 Sb.  

 

K § 19 

Obsahem je stanovení požadavků na produkty rybolovu a akvakultury, zejména stanovení 

požadavku odděleného skladování, aby bylo zabráněno ovlivnění ostatních potravin 

nežádoucími pachy. Polotovary je možné prodávat pouze balené nebo zabalené. 

 

K § 20 

Obsahem je stanovení požadavků na vejce. Jsou stanoveny náležitosti rozlišovacího čísla 

producenta, které se povinně uvádí na vejcích podle přímo použitelného předpisu Evropské 

unie. Dále se stanoví teplota skladování vajec třídy A a vajec jiných druhů. Předpisy Evropské 

unie upravují pouze oblast vajec nosnic. Nařízení Komise (ES) č. 589/2008  stanoví dolní 

hranici uchování vajec nosnic při max. 5 °C. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) 

č. 853/2004, oddíl X, umožňuje vnitrostátním právním předpisem stanovit teplotu vajec 

ve skladovacích zařízeních a v dopravních prostředcích. V případě vajec jiných druhů není 

teplota stanovena a z důvodu ochrany spotřebitele ji navrhujeme stanovit v této vyhlášce, a to 

ve stejném rozmezí jako pro vejce nosnic.   

 

K § 21 

Obsahem je stanovení požadavků na majonézy a stanovení senzorických, fyzikálních a 

chemických požadavků na výrobek. Jedná se zejména o uvedení doby použitelnosti, doby 

spotřeby po otevření výrobku a skladovací teploty. Dále se stanoví, co se rozumí průměrným 

množstvím potraviny.  

 

K § 22 až 24 

Ke dni nabytí účinnosti navrhované vyhlášky se zrušuje vyhláška č. 326/2001 Sb. a všechny 

její novely. Ustanovení týkající se notifikace podle směrnice 98/34/ES bylo formulováno 

v souladu s Legislativními pravidly vlády a s požadavky odboru kompatibility Úřadu vlády. 

Pro provozovatele potravinářských podniků bylo stanoveno přechodné období pro využití 

zásob obalů a doprodání vyrobených výrobků. 

 

K § 25 

Datum nabytí účinnosti je vzhledem k předpokládané délce notifikačního procesu podle 

směrnice Evropského Parlamentu a Rady 98/34/ES navrhováno na 1. leden 2016. 

 

K příloze č. 1 

Obsahem přílohy je stanovení záporných hmotnostních odchylek pro balené čerstvé maso a 

balené čerstvé drůbeží maso. 
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K příloze č. 2 

Obsahem přílohy je členění masa na druhy a skupiny, pravidla pro označení masa živočišným 

druhem nebo podle živočišného druhu, ze kterého pochází, a označení živočišného druhu 

u zvěřiny a zvěře z farmového chovu 

 

K příloze č. 3 

Obsahem přílohy je stanovení základního dělení hovězího, telecího a vepřového masa na 

technologické celky pro účely označování výsekového masa. 

 

K příloze č. 4 

Obsahem přílohy je stanovení záporných hmotnostních odchylek pro masné výrobky a masné 

polotovary.  

 

K příloze č. 5 

Obsahem přílohy je stanovení záporných hmotnostních odchylek pro konzervy. 

 

K příloze č. 6 

Obsahem přílohy je stanovení členění masných výrobků a masných polotovarů na druhy a 

skupiny pro účely označování. 

 

K příloze č. 7 

Obsahem přílohy je stanovení požadavků na vybrané masné výrobky. Jsou stanoveny 

požadavky na složení (základní surovina, zákaz použití některých surovin), smyslové 

požadavky na konkrétní masné výrobky a chemické a fyzikální požadavky na masné výrobky 

(obsah masa, obsah tuku). 

 

K příloze č. 8 

Obsahem přílohy je stanovení požadavků na složení a smyslové požadavky na tepelně 

opracované šunky. Byla doplněna možnost u výběrových šunek používat při výrobě přírodní 

zahušťovadla E 407 karagenan a E 407a guma euchema z nezbytných technologických 

důvodů. 

 

K příloze č. 9 

Obsahem přílohy je stanovení záporných hmotnostních odchylek pro rybí výrobky v souladu 

s § 16 písm. c). 

 

K příloze č. 10 

Obsahem přílohy je stanovení seznamu obchodních označení a vědeckých názvů produktů 

rybolovu a akvakultury v souladu s § 17.  

 

K příloze č. 11 

Obsahem přílohy je stanovení požadavků na jakost majonéz. Stanoví se smyslové, fyzikální a 

chemické požadavky na jakost majonéz. 

 

K příloze č. 12 

Obsahem přílohy je stanovení záporných hmotnostních odchylek pro majonézy v souladu 

s ustanovením § 21 odst. 5.  
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