
V. 

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM:    

 

 

Návrh vyhlášky o požadavcích na maso, masné výrobky, produkty rybolovu a akvakultury a výrobky z nich, vejce a výrobky z nich 

 

 

Materiál byl předložen do meziresortního připomínkového řízení prostřednictvím eKLEPu dne 17. března 2015 s termínem dodání stanovisek 

do 8. dubna 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 

školství, 

mládeže a 

tělovýchovy 

 

 

Bez připomínek. 
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Ministerstvo 

kultury 

 

 

Bez připomínek. 

 

 

Ministerstvo 

zdravotnictví 

 

 

Bez připomínek. 

 

 

 

Ministerstvo 

spravedlnosti 

 

 

Bez připomínek. 

 

 

Ministerstvo 

vnitra 

 

K poznámce pod čarou č. 4: 

 Doporučujeme upravit název předpisu, na nějž je v 

této poznámce pod čarou odkazováno. V elektronické 

knihovně úřadu vlády je předmětný návrh (č.j. 

předkladatele 74419/2014-MZE-12152) pojmenován  

„vyhláška o způsobu označování potravin“. 

 

Vysvětleno. 

Název předpisu se po meziresortním připomínkovém řízení 

změnil na „vyhláška o některých způsobech označování 

potravin“. 

 K odůvodnění, obecná část, písm. b): 

 Ve výčtu komunitárních norem, k nimž má návrh 

vyhlášky přímý vztah, chybí 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. Jelikož je v textu návrhu 

vyhlášky na předmětné nařízení odkazováno, 

doporučujeme jej do výčtu doplnit. 

 

Akceptováno. 

Text odůvodnění byl doplněn. 
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Ministerstvo 

průmyslu a 

obchodu 

 

Zásadní připomínka: 

1. 

K § 11  - Podle tohoto ustanovení musí být šunka vyrobená 

z jiného než vepřového masa označena údaji podle přílohy 

č. 2 k této vyhlášce, živočišným druhem nebo údaji podle 

nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 

1308/2013. Použití spojky „nebo“ vyjadřuje dispozitivnost 

tohoto ustanovení. Výrobce si tak může vybrat, zda označí 

šunku živočišným druhem nebo podle přílohy č. 2 k 

tomuto návrhu vyhlášky nebo podle předmětného nařízení 

EP a Rady. Nařízení EP a Rady je primárním pramenem 

práva a jako takové přímo aplikovatelné. V právním 

předpisu proto nelze stanovit možnost takovéto nařízení 

nerespektovat a označení upravit podle vnitrostátního 

právního předpisu, v tomto případě vyhlášky. 

Požadujeme proto text příslušného ustanovení navrhované 

vyhlášky upravit ve smyslu výše uvedeného. 

 

Vysvětleno. 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 o 

společné organizaci trhu zahrnuje pouze maso hovězí, telecí, 

vepřové a drůbeží. Pro ostatní druhy masa se pak použije 

označení podle tabulky 2 přílohy 2 k této vyhlášce. 

 2. 

K příloze č. 7, tabulka 1 – Na rozdíl od stávající úpravy 

neobsahují požadavky na 11 vybraných tepelně 

opracovaných masných výrobků zákaz použití strojně 

odděleného drůbežího masa. Místo toho je použit pojem 

„drůbeží oddělené maso“, který není blíže vysvětlen a 

pravděpodobně nezahrnuje strojně oddělené drůbeží maso.  

V zájmu zajištění jakosti vybraných tepelně opracovaných 

masných výrobků požadujeme jednoznačné vyloučení 

používání strojně odděleného drůbežího masa při jejich 

výrobě. V tomto směru je nutné upravit obsah druhého 

sloupce zmíněné tabulky. 

 

Akceptováno. 

Text byl upraven a byla sjednocena terminologie. 
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 Připomínka: 

1. 

K § 1 písm. d)  -  V tomto ustanovení je stanoveno, že 

předmětný návrh upravuje určité požadavky pro jednotlivé 

druhy potravin uvedených „ve vyhlášce“.  Z textu ani 

z důvodové zprávy není zřejmé, o kterou vyhlášku se 

jedná, ani zda jde o vyhlášku připravovanou. Vzhledem 

k tomu, že k zákonu č. 110/1997 Sb. bylo vydáno několik 

prováděcích předpisů, doporučujeme doplnit odkaz.  

V případě, že se jedná o druhy potravin uvedených 

v předmětném návrhu, doporučujeme slova „, jež jsou 

uvedeny ve vyhlášce“ vypustit, jelikož skutečnost, že se 

požadavky uvedené v bodu 1 až 3 týkají druhů potravin 

upravených tímto návrhem, plyne již z předchozího textu 

(z gramatického výkladu plyne, že se jedná o jinou 

vyhlášku). 

 

Akceptováno. 

Text byl upraven. 

 2. 

K rozdílové tabulce, k § 17 - Pro dosažení souladu s 

příslušným ustanovením vyhlášky doporučujeme upravit 

část věty „který je uveden v příloze č. 11 této vyhlášky“ na 

„který je uveden v příloze č. 10 této vyhlášky.“ 

 

Akceptováno. 

Text byl upraven. 

 3.   

K rozdílové tabulce, k § 21 odst. 5 -  Pro dosažení souladu 

s příslušným ustanovením vyhlášky doporučujeme upravit 

část věty „podle přílohy č. 13 k této vyhlášce“ na „podle 

přílohy č. 12 k této vyhlášce.“ 

 

Akceptováno. 

Text byl upraven. 
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Ministerstvo 

financí 

 

 

K Odůvodnění – Zvláštní část 

Podle našeho názoru zvláštní část neobsahuje odůvodnění 

k jednotlivým přílohám vyhlášky. Považujeme za vhodné 

v tomto smyslu zvláštní část odůvodnění doplnit. 

 

Akceptováno. 

Text byl doplněn. 

 

Ministerstvo 

životního 

prostředí 

 

 

Bez připomínek. 
 

   

 

Ministerstvo 

zahraničních 

věcí 

 

 

Bez připomínek. 

 

 

Ministerstvo 

práce a 

sociálních věcí 

 

 

Bez připomínek. 

 

 

Vedoucí Úřadu 

vlády 

 

 

Bez připomínek. 

 

 

Úřad vlády 

Místopředseda 

vlády pro vědu, 

výzkum a 

inovace 

 

 

Bez připomínek. 
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Národní 

bezpečnostní 

úřad 

 

 

Bez připomínek. 

 

 

Česká národní 

banka 

 

 

Bez připomínek. 

 

 

Správa státních 

hmotných 

rezerv 

 

 

Bez připomínek. 

 

 

Český báňský 

úřad 

 

 

Bez připomínek. 

 

 

 

Úřad vlády 

Odbor 

kompatibility 

s právem EU 

 

Zásadní připomínky: 

 

1. 

 Předkladatel v části b) obecné části odůvodnění 

neuvedl nařízení ES č. 1825/2000 (čl. 16 odst. 4 LPV) a 

ani s ním nepotvrdil plnou slučitelnost návrhu vyhlášky 

(čl. 17 MP). 

 Tento nedostatek je nutno napravit. 

 

Akceptováno. 

Text odůvodnění byl doplněn. 

 2. 

 V části b) obecné části odůvodnění je vhodné 

nahradit nařízení ES č. 2076/2005 aktuálním nařízením EU 

č. 1079/2013. 

Akceptováno. 

Text byl upraven. 
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 Obecná připomínka k adaptaci na nařízení EU č. 

1169/2011 

 Pokud návrh vyhlášky obsahuje další povinné údaje 

vztahující se k označování, je nutné, aby podstoupil proces 

notifikace rovněž podle nařízení EU č. 1169/2011 (viz 

ustanovení čl. 39 a 45) a je vhodné tuto okolnost uvést v 

odůvodnění návrhu vyhlášky.  

 

Akceptováno. 

Text byl upraven. 

 K poznámce pod čarou č. 2) 

 Navrhovaná poznámka pod čarou č. 2) odkazuje 

rovněž na nařízení EU č. 1308/2013 jako na akt EU, který 

by měl uvádět určité záporné hmotnostní odchylky. 

Domníváme se, že tomu tak není, a je tedy vhodné vypustit 

odkaz na nařízení EU č. 1308/2013. 

 

Akceptováno. 

Text byl upraven. 

 K § 4 – úvodní část ustanovení, k § 5 odst. 1 a 

k poznámkám pod čarou č. 3) a 5) 

 Navrhovaná úprava úvodní části ustanovení § 4 

svým odkazem na údaje obsažené v přímo použitelných 

předpisech EU představuje de facto souhrnný odkaz na 

údaje uvedené ve všech těchto předpisech pro veškeré 

druhy masa. Poté je zbytečné a poměrně matoucí uvádět 

další takový odkaz speciálně pro hovězí výsekové maso v 

ustanovení § 5 odst. 1 a v poznámce pod čarou č. 5). 

 Je vhodné z ustanovení § 5 odst. vypustit slova „a v 

přímo použitelných předpisech Evropské unie5)“. 

V návaznosti na to je vhodné vypustit poznámku pod čarou 

č. 5 a odkazovaná nařízení EU uvést v poznámce pod 

čarou č. 3). 

      

Akceptováno. 

Text byl upraven. 
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 K § 10 odst. 3 

 S ohledem na právní jistotu adresáta právní normy 

a s ohledem na předcházení případným aplikačním 

nejasnostem je vhodné, aby navrhovaná úprava 

pamatovala výslovně rovněž na situace, kdy je obsah masa 

roven 50 %. 

 

Akceptováno. 

Text byl upraven. 

 K § 10 odst. 4 – věta druhá 

 Navrhovaná úprava představuje v zásadě 

zakázanou recepci ustanovení čl. 7 nařízení EU 

č. 1169/2011. Navíc se jedná o recepci částečnou této 

unijní úpravy. Dále by mohla navrhovaná úprava být 

vyložena tak, při použití interpretačního pravidla a 

contrario, že se nepoužije na ostatní produkty spadající do 

věcného rozsahu navrhované vyhlášky, což by jistě bylo v 

rozporu s výše uvedenou unijní úpravou.  

 Je nutné navrhovanou úpravu vypustit. 

 

Akceptováno. 

Text byl upraven. 
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 K § 17 a k příloze č. 10 

 Navrhovaná úprava odkazuje na obchodní názvy 

podle nařízení EU a na obchodní označení podle přílohy 

č. 10 navrhované vyhlášky. Název přílohy č. 10 se 

vztahuje k obchodnímu označení. 

 Podle ustanovení čl. 35 odst. 1 nařízení 

č. 1379/2013 mohou být dotčené produkty rybolovu a 

akvakultury nabízeny k prodeji konečnému spotřebiteli 

nebo zařízení společného stravování pouze tehdy, pokud 

příslušná etiketa nebo štítek uvádějí mj. obchodní označení 

příslušného druhu a jeho vědecký název (srov. čl. 35 odst. 

1 písm. a) uvedeného nařízení). S ohledem na toto 

ustanovení je poněkud matoucí používat souhrnný pojem 

„obchodní název“, jenž by zahrnoval jak „obchodní 

označení“, tak „vědecký název“ (jak to činí § 17). 

 Je vhodné formulovat ustanovení § 17 např. takto: 

„Obchodní označení a vědecké názvy povinně uváděné na 

základě přímo použitelného předpisu Evropské unie 

upravujícího produkty rybolovu a akvakultury se uvádějí 

názvy stanovenými v seznamu obchodních označení a 

vědeckých názvů, který je uveden v příloze č. 10 k této 

vyhlášce.“. 

Dále je vhodné uvést název přílohy č. 10 např. takto: 

„Seznam obchodních označení a vědeckých názvů 

produktů rybolovu a ostatních vodních živočichů“. 

 

Akceptováno. 

Text byl upraven. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORN9XCAGR87)



 10   

 K § 20 odst. 2 a 3 

 Není zcela jasné, z jakého důvodu se v odstavci 2 

hovoří toliko o „uchovávání a přepravě“, kdežto odstavec 

3 se vztahuje rovněž ke „skladování“. Navrhované úpravy 

se totiž jeví tak, že upravují de facto stejnou problematiku 

pro odlišné druhy vajec. 

 Je vhodné navrhovanou úpravu vysvětlit, popřípadě 

upravit. 

 

Vysvětleno. 

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.   

 

 Doporučující připomínky: 

 

K názvu navrhované vyhlášky 

 Doporučujeme, s ohledem na věcný rozsah 

navrhované vyhlášky, doplnit do názvu rovněž slova „a 

majonézy“. 

 

Vysvětleno. 

Majonéza se považuje za výrobek z vajec. 

  

K § 2, § 8 a § 16 

 Doporučujeme ve všech písmenech vypustit znak 

„-„. 

Akceptováno. 

Text byl upraven. 

 K § 2 písm. g) 

 Doporučujeme nahradit slova „a přímo 

použitelných předpisů Evropské unie“ slovy „nebo přímo 

použitelným předpisem Evropské unie“. 

Akceptováno. 

Text byl upraven. 

 K Příloze č. 2 Tabulka 2 

 Doporučujeme zkonkretizovat odkaz na označení 

hovězího a telecího masa podle nařízení EU č. 1308/2013 

uvedením příslušné části přílohy VII. 

Akceptováno. 

Text byl upraven. 
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K zvláštní části odůvodnění K § 1 

 Doporučujeme nahradit odkaz na odstavec 4 čl. 48 

LPV odkazem na odstavec 2. 

Akceptováno. 

Text byl upraven. 

 

Český úřad 

zeměměřičský a 

katastrální 

 

 

Bez připomínek. 

 

 

Úřad 

průmyslového 

vlastnictví 

 

 

 

Bez připomínek. 

 

 

Státní úřad pro 

jadernou 

bezpečnost 

 

 

Bez připomínek. 

 

 

Český 

statistický úřad 

 

 

Bez připomínek. 

 

 

Státní 

zemědělský 

intervenční fond 

 

 

Bez připomínek. 
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Úřad pro 

technickou 

normalizaci, 

metrologii a 

státní 

zkušebnictví 

  

 

Bez připomínek. 

 

 

Český 

telekomunikační 

úřad 

 

 

Bez připomínek. 

 

 

Úřad pro 

ochranu 

hospodářské 

soutěže 

 

 

Bez připomínek. 

 

 

 

Hospodářská 

komora ČR 

 

Obecná připomínka: 

Navrhujeme upravit výjimku pro uvádění % tuku a % soli 

u zpracovaných masných výrobků.  

Odůvodnění: 

Domníváme se, že tato povinnost je nadbytečná. 

 

Akceptováno. 

Text byl upraven v parametru % tuku (§ 10). Není jasné, o jakou 

výjimku na sůl se jedná. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORN9XCAGR87)



 13   

 1. Připomínka k § 2, písm. g) návrhu a dalším pro 

jednotlivé komodity: 

Navrhujeme nahradit slovo „průměrným“ slovem 

„čistým“. A dále toto označení upravit v textu návrhu. 

Týká se i majonéz a dalších ustanovení, v nichž je 

průměrné množství upraveno/ zmíněno. 

Odůvodnění: 

Není jasné, z jakého důvodu předkladatel opouští koncept 

čistého množství a zcela nesmyslně nově definuje 

průměrné množství potraviny. Povinností provozovatele 

potravinářského podniku (dále jen „PPP“) je uvádět čisté 

množství, a to bez ohledu na to, zda národní legislativa 

umožňuje využívat odchylky. Gramatickým a logickým 

výkladem lze navíc jednoduše dovodit, že slovo 

„průměrné“ označuje množství stanovené z více balení, 

přičemž postup má být jednoznačně stanoven, jako je tomu 

např. u symbolu „e“. 

Navíc, sám předkladatel uvádí zcela nekonzistentně 

v odůvodnění, že je nezbytné stanovit čisté množství 

potraviny včetně přípustné záporné hmotnostní odchylky. 

 

Vysvětleno. 

Terminologie koresponduje se zákonem č. 110/1997 Sb. Je na 

členském státu, jakou terminologii podle nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 zvolí. 
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 2. Připomínka k § 4, písm. b) 

Požadujeme doplnit na konec věty slova „nebo zvěřinu.“ 

tak, že celé písmeno zní: 

„b) zvěřina a maso z farmové zvěře názvem příslušného 

živočišného druhu podle přílohy č. 2 k této vyhlášce 

tabulky 3, u dělené zvěřiny i částí jatečného těla; dále se 

uvede, zda se jedná o maso z farmové zvěře nebo o 

zvěřinu.“. 

Dále doporučujeme vymezit kategorii podle věku v 

souladu s uvedeným nařízením tak, jak je tomu v případě 

ostatních označení (např. hovězí maso: maso z mladého 

býka, býka, volka, jalovice, krávy; jehněčí maso: maso 

jehňat ve věku nejvýše 12 měsíců atd.). 

 

Odůvodnění: 

Toto ustanovení odkazuje na přílohu č. 2, tabulku 1. V 

pravém sloupci této tabulky (Kategorie zvířat, ze které 

maso musí pocházet) je u telecího masa a hovězího masa z 

mladého skotu uveden odkaz na předpis EU (nařízení (EU) 

č. 1308/2013) bez jakékoli další specifikace. 

 

Akceptováno. 

Text byl doplněn. 

 3. Připomínka k § 4, písm. c) 

Požadujeme upravit požadavek na označení výsekového 

masa. 

Odůvodnění: 

Povinnost označit prioritně potravinu zákonným názvem a 

subsidiárně případně názvem vžitým nebo popisným 

vyplývá již ze samotného nařízení (EU) č. 1169/2011. 

Jedná se o duplicitní a nesmyslný požadavek. 

 

Vysvětleno. 

Výsekové maso se upravuje i jiným než základním dělením, které 

je nejobvyklejší. Je proto nutné stanovit, jak se bude postupovat 

v tomto případě – například „T-bone steak“.   

 4. Připomínka k § 6, odst. 3 

Navrhujeme slova „do oběhu“ nahradit slovy „na trh“. 

 

Akceptováno. 

Text byl upraven. 
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 5. Připomínka k § 7, odst. 3 

Navrhujeme toto ustanovení buď zcela odstranit anebo 

upravit nově tak, že celý odstavec 3 zní: 

„(3) Výsekové maso dodané do maloobchodu, včetně 

zařízení stravovacích služeb, v chlazeném stavu a určené k 

prodeji konečnému spotřebiteli v chlazeném stavu nelze v 

maloobchodu a v zařízeních stravovacích služeb 

zmrazovat pro účely uvádění na trh v zmrazeném či 

rozmrazeném stavu.“. 

Odůvodnění: 

Jsme toho názoru, že tento odstavec je zmatečný. Vhodné 

by bylo nejlépe jej zcela odstranit, jelikož tyto postupy 

zakazuje a upravuje již platná legislativa. 

 

Akceptováno částečně. 

Text byl částečně upraven. 

 6. Připomínka k § 7, odst. 4 

Požadujeme blíže specifikovat. Není jasné, zda se toto 

ustanovení vztahuje i na hluboce zmrazené maso. 

Odůvodnění: 

V zařízeních stravovacích služeb je zmrazování a 

rozmrazování běžnou praxí. Např. u tatarských bifteků 

probíhá obvykle proces přesně tak, jak popisuje 

předkladatel v tomto ustanovení. Není tedy jasné, jak bude 

v takových případech postupováno. 

 

Vysvětleno. 

Ustanovení se vztahuje na výsekové maso v maloobchodě. 

 

 7. Připomínka k § 7 odst. 4 

Toto ustanovení zakládá právní nejistotu. Požadujeme 

upřesnit. 

Odůvodnění: 

Toto ustanovení bude podle našeho názoru velmi obtížně 

vymahatelné a v praxi bude záležet na zkušenosti toho, 

kdo bude identifikaci provádět. 

 

Vysvětleno. 

Ustanovení se vztahuje na výsekové maso v maloobchodě. Pro 

spotřebitele musí být jednoznačné, o jaký tržní druh nebo o jakou 

část těla se jedná. 
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 8. Připomínka k § 8, písm. d) a e) 

Není jasné, jaký parametr toto ustanovení zakládá. 

Požadujeme upravit číslovku „0,93“ na „0,92“. Zároveň 

požadujeme vhodným způsobem upravit odůvodnění ve 

zvláštní části, ze kterého není jasné, proč předkladatel 

zvolil zrovna hodnotu aw 0,93, když právní předpisy EU v 

souvislosti s bezpečností potravin hovoří o hodnotě 0,92. 

Odůvodnění:  

Codex Alimentarius i nařízení (ES) č. 2073/2004 považují 

za bezpečnou hodnotu aw 0,92. Jedná se o parametr 

stanovení bezpečnosti potraviny, kdy potravina 

nepodporuje růst Listeria monocytogenes. Tento parametr 

lze navíc úspěšně ovlivňovat např. přídavkem soli.  

Pokud se má jednat o kvalitativní parametr, pak je lepší 

zvolit obsah vody, který je nezávislý na dalších složkách. 

Obdobná připomínka se týká i fermentovaných trvanlivých 

masných výrobků. 

 

Vysvětleno. 

Parametr aw je kvalitativním znakem, při kterém se stanoví doba 

použitelnosti, popřípadě jiné paramenty. Není to hodnota 

bezpečnosti potravin. 

 9. Připomínka k § 8, písm. g) 

Požadujeme vysvětlit.  

Odůvodnění: 

Z odůvodnění nevyplývá, zda je zakázáno použití mrazu. 

 

Vysvětleno. 

Technologicky se používá chlazení nebo mrazení. Jde o dva 

technologicky rozdílné úkony podle použité teploty. 

 10. Připomínka k § 8, písm. j) 

Poznámka: 

Metoda uvedená ve věstníku MZe neumožňuje odlišit 

kosterní svalovinu od jiných tkání s obsahem bílkovin 

včetně mléka a rovněž odlišení rostlinných bílkovin je 

velmi komplikované a možné v podstatě jen u sóji. Metoda 

tedy není v tomto ohledu dokonalá a bylo by žádoucí 

podpořit její další zdokonalení, aby se předešlo některým 

způsobům falšování v podobě přídavků jiných bílkovin. 

 

Vysvětleno. 

Není spojitost mezi změnou věstníku MZe a návrhem vyhlášky. 
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 11. Připomínka k § 8, písm. k) 

Navrhujeme upřesnit. 

Odůvodnění: 

Principem hydrolýzy je pravděpodobně myšlen princip 

extrakce, které předchází kyselá hydrolýza. Vzhledem ke 

skutečnosti, že podle postupu hydrolýzy a použitého 

extrakčního činidla se mohou výsledky lišit, bylo by 

vhodné doplnit přesnou metodu, alespoň formou věstníku 

MZe. 

 

Vysvětleno. 

V rámci připomínkového řízení nebylo navrženo konkrétní 

upřesnění. 

 12. Připomínka k § 9 

V návaznosti na § 9 navrhujeme upravit přílohu č. 6 

návrhu. 

Odůvodnění: 

Toto ustanovení odkazuje na členění masných výrobků na 

druhy a skupiny uvedené v příloze č. 6. Tato příloha je 

označena „Členění masných výrobků na druhy a skupiny“. 

Jako druh je uvedeno: masný výrobek a masný polotovar. 

Podle jednoho ze základních předpisů evropského 

potravinového práva (nařízení (ES) č. 853/2004) však 

masné polotovary představují zcela samostatnou 

specifickou skupinu produktů z masa a druhou takovou 

samostatnou skupinou jsou masné výrobky. Definice obou 

skupin vymezuje znaky, kterými se od sebe liší. Pokud je 

název přílohy č. 6 takový, jaký je, doporučujeme vypustit 

v levém sloupci označení „masný polotovar“. 

 

Akceptováno. 

Byl upraven název přílohy, aby bylo možné zahrnout i masné 

polotovary. 
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 13. Připomínka k § 10, odst. 1  

Navrhujeme na začátek odstavce vložit slovo „Balené“. 

Nový text tedy zní: 

„Balené masné výrobky se označí názvem druhu a skupiny 

podle přílohy č. 6 k této vyhlášce. Názvy masných 

výrobků, u kterých jsou v příloze č. 7 k této vyhlášce, 

tabulkách 1 až 10, specifikovány požadavky na složení, 

smyslové požadavky a chemické a fyzikální znaky, nelze 

používat pro jiné masné výrobky zařazené do stejné nebo 

jiné skupiny masných výrobků, které těmto požadavkům 

neodpovídají, a to v jakékoli odvozené podobě, včetně 

zdrobnělin a různých přívlastků, jež by mohly uvést 

spotřebitele v omyl.“ 

Odůvodnění: 

Upřesnění textu tak, aby se to nevztahovalo také na 

nebalené a zabalené masné výrobky. 

 

Akceptováno. 

Text byl upraven. 

 14. Připomínka k § 10, odst. 1, písm. b) 

Navrhujeme u strojně odděleného masa uvádět jeho původ. 

Odůvodnění: 

Domníváme se, že pro spotřebitele má tato informace 

význam a v rámci zlepšení informovanosti o kvalitě 

zpracovaných masných výrobků, jak se v odůvodnění 

návrhu uvádí, by bylo vhodné spotřebiteli nabídnout 

komplexní informaci. 

 

Vysvětleno. 

Jedná se o harmonizovanou oblast, není možné stanovit národním 

právním předpisem. 
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 15. Připomínka k § 10, odst. 2 

Požadujeme toto ustanovení upřesnit. Není jasné, co se 

rozumí pojmem „technologický obal“. 

Odůvodnění: 

Toto ustanovení není jasné. Není zcela zřejmé, zda se 

tímto ustanovením myslí požadavky na hygienu při 

manipulaci, postupy při kontrole hmotnosti nebo zda je 

toto ustanovení myšleno pro účely označování. 

 

Vysvětleno. 

Definice technologického obalu je uvedena v § 8 písm. e). 

 16. Připomínka k § 10, odst. 2 

Technologický obal je nutné uvést jako složku do složení 

výrobku. 

Odůvodnění: 

V případě, že výrobek je balen v přírodním střívku, jedná 

se o součást potravin, která je spotřebitelem běžně 

konzumována a může částečně měnit výživovou hodnotu 

potraviny. V případě nejedlého střívka musí být spotřebitel 

o této skutečnosti informován dle nařízení EU 1169/2011, 

příloha VI, část C. 

 

Vysvětleno. 

Problematika je upravena přímo použitelným předpisem 

(nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011) – 

pokud se technologický obal konzumuje, je to složka potraviny, 

která se jako taková se uvede ve složení výrobku. 
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 17. Připomínka k § 11, odst. 2  

Doporučujeme připojit k výrazu šunka přívlastek „dušená“ 

a požadavky přílohy č. 8 vztáhnout pouze na tuto skupinu 

dušených šunek. 

Odůvodnění: 

Tento odstavec zní doslova: „V případě, že je masný 

výrobek označen názvem „šunka“, musí splňovat 

požadavky uvedené v příloze č. 8 k této vyhlášce a musí 

být rovněž označen třídou jakosti.“.  

V příloze č. 8 návrhu se přitom uvádí, že výrobek šunka 

patří do skupiny tepelně opracovaných výrobků. Na trhu v 

ČR, EU a celém světě jsou výrobky s označením „šunka“, 

které ale tepelně opracované nejsou (např. Parmská, 

Švarcvaldská ad.). Bude nutné tyto produkty na českém 

trhu přejmenovat? Pokud se totiž nadále budou označovat 

názvem, kde je uvedeno „šunka“, budou odporovat 

požadavku § 11, odst. 2. Doporučujeme proto připojit k 

výrazu „šunka“ přívlastek „dušená“ a požadavky přílohy č. 

8 vztáhnout na skupinu dušených šunek. Stejně tak je to i v 

zahraničí, v Německu se jedná o výraz „Kochschinken“, v 

anglicky mluvících zemích „cooked ham“. 

 

Akceptováno. 

Text byl upraven tak aby se požadavky vztahovaly pouze na 

tepelně opracované šunky. 
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 18. Připomínka k § 13, odst. 5 

Požadavek týkající se šunek třídy standard požadujeme 

upravit anebo zcela vypustit, případně v souladu s 

předchozí připomínkou upravit na „dušená šunka 

standardní třídy jakosti“. 

Odůvodnění: 

Standardní třída jakosti u šunky nemá v EU svojí nízkou 

kvalitou obdobu. Povoluje se, v rozporu s odůvodněním, 

které je mířeno ke konkurenceschopnosti a kvalitě, vše a 

obsah čisté svalové bílkoviny odpovídá cca 40 – 50 % 

masa. 

 

Vysvětleno. 

Požadavky byly vztaženy pouze na tepelně opracované šunky. 

Další parametry pro tyto šunky nebyly v připomínkách uvedeny. 
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 19. Připomínka k § 15, odst. 1, 2 - změna textu, odst. 3 

vypuštění textu 

Navrhujeme upravit toto ustanovení následovně: 

„(1) Nebalené nakrájené masné výrobky musí být prodány 

nejpozději do 24 hodin  v den následující po dni od jejich 

nakrájení v místě prodeje. Masné výrobky, které byly 

nakrájeny a baleny před dodáním do místa prodeje za 

účelem jejich prodeje jako nebalené potraviny, musí být 

prodány nejpozději do 24 hodin  v den následující po dni 

od jejich rozbalení v místě prodeje. 

(2) Zabalené nakrájené masné výrobky musí být zabaleny 

bez zbytečného prodlení po nakrájení v místě prodeje. 

Masné výrobky, které byly nakrájeny a baleny před 

dodáním do místa prodeje za účelem prodeje jako zabalené 

potraviny, musí být v místě prodeje zabaleny bez 

zbytečného prodlení po rozbalení. Zabalené nakrájené 

masné výrobky musí být bezprostředně po zabalení 

označeny datem zabalení a musí být prodány nejpozději v 

den následující po dni zabalení. „zabalený nakrájený 

masný výrobek musí být bezprostředně po zabalení 

označen datem zabalení a musí být prodán nejpozději v 

den následující po dni zabalení“ 

(3) U masných výrobků podle odstavců 1 a 2 provozovatel 

potravinářského podniku zaznamená a eviduje datum a čas 

jejich nakrájení v místě prodeje nebo datum a čas 

rozbalení, pokud byly nakrájeny před dodáním do místa 

prodeje.“ 

 

Akceptováno. 

Text byl pozměněn z „24 hodin“ na „den následující po dni“ a 

dále upraven podle připomínek dalších připomínkových míst. 
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 20. Připomínka k § 17 

Doporučuje zvolit flexibilnější úpravu obchodních názvů 

ryb. 

Odůvodnění: 

Toto znění bylo již několikrát rozporováno ze strany PPP z 

důvodu nemožnosti aktuálního zařazení nového 

obchodního názvu produktu ryb a akvakultury a ostatních 

vodních živočichů, který v současné podobě není uveden v 

příloze č. 10 návrhu. To neumožňuje PPP správně označit 

nové druhy, které budou v budoucnosti na trh České 

republiky uvedeny. Změna vyhlášky bude zbytečně 

finančně zatěžující a časově náročná jak pro PPP, tak pro 

státní správu. Z tohoto důvodu navrhujeme seznam 

obchodních označení produktů rybolovu a ostatních 

vodních živočichů uvést na webových stránkách MZe ČR. 

 

Vysvětleno. 

Seznam nemůže být pro účely výkonu dozoru umístěn pouze jako 

nezávazně zveřejněný seznam například na internetových 

stránkách MZe. Pro nové druhy bude zřízen dočasný seznam, než 

budou zařazeny do přílohy vyhlášky. Dočasný seznam bude 

zveřejněn na internetových stránkách MZe a názvy v něm 

uvedené budou akceptovat dozorové orgány. 

 21. Připomínka k § 18, odst. 2, písm. b) 

Požadujeme upřesnit, co se rozumí vlastnostmi, které 

charakterizují strukturu svaloviny. 

Odůvodnění: 

Navrhované ustanovení nemá význam, pokud předkladatel 

nedefinuje vlastnosti, které charakterizují strukturu 

svaloviny. Do budoucna tak bude působit výkladové 

nejasnosti. 

 

Vysvětleno. 

Pro každý druh ryb je charakteristická struktura svaloviny, která 

je pro ně nezaměnitelná. V minulosti obdobné ustanovení žádné 

problémy nepůsobilo. 

 22. Připomínka k § 18, odst. 4 

Požadujeme upřesnit alespoň v Důvodové zprávě. 

Odůvodnění: 

Není jasné, za jakým účelem a na základě čeho byla 

stanovena navrhovaná klasifikace. 

 

Vysvětleno. 

Tato klasifikace byla převzata z vyhlášky č. 326/2001 Sb., 

původně byla navržena Potravinářskou komorou ČR. V minulosti 

toto ustanovení žádné problémy nepůsobilo. 
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 23. Připomínka k § 18, odst. 6 

Navrhujeme parametr obsahu vody zaměnit za parametr 

aktivity vody. 

Odůvodnění: 

Pokud má tento parametr řešit bezpečnost sušených 

produktů akvakultury, pak je žádoucí použít místo obsahu 

vody naopak aktivitu vody. 

 

Vysvětleno. 

Tato klasifikace byla převzata z vyhlášky č. 326/2001 Sb., 

původně byla navržena Potravinářskou komorou ČR. V minulosti 

toto ustanovení žádné problémy nepůsobilo. Připomínka 

neobsahuje konkrétní návrh parametru. 

 24. Připomínka k § 19, odst. 1 

Toto ustanovení navrhujeme vypustit. 

Odůvodnění: Nově navrhovaná povinnost vyplývá z 

obecných předpisů EU. 

 

Vysvětleno. 

Tato klasifikace byla převzata z vyhlášky č. 326/2001 Sb. a 

předkladatel se domnívá, že by měla zůstat zachována. 

 25. Připomínka k § 20, odst. 2 

Požadujeme znění odstavce 2 přeformulovat tak, že celý 

odstavec zní: 

„Vejce třídy A se uchovávají při nekolísavé teplotě v 

rozmezí od plus 5 °C do plus 18 °C.“. 

Odůvodnění: 

Je nezbytné stanovit také nejnižší povolenou hodnotu pro 

uchovávání vajec třídy A tak, aby nevznikly pochybnosti o 

tom, při jaké nejnižší teplotě lze uchovávat vejce a která 

neohrozí jejich kvalitu. 

 

Vysvětleno. 

Předpisy Evropské unie upravují pouze oblast vajec nosnic. 

Nařízení Komise (ES) č. 589/2008 stanoví dolní hranici uchování 

vajec nosnic při max. 5°C 
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 26. Připomínka k § 20, odst. 3 

Navrhujeme vypuštění textu následovně: 

„Vejce ve skořápce jiných druhů než Gallus gallus vhodná 

k lidské spotřebě nebo ke zpracování se uchovávají, 

skladují a přepravují v suchu, mimo přímý dosah slunce, 

při nekolísavé teplotě v rozmezí od plus 5° C do plus 18 

°C“ 

Odůvodnění: 

Vypuštění textu specifikující spodní hranici 5°C jako u 

bodu 2, aby byly stejné podmínky i pro tato vejce. 

 

Vysvětleno. 

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.   

 27. Připomínka k § 21, odst. 2, písm. a) 

Navrhujeme nahradit slova „po otevření urychleně 

spotřebujte“ slovy „po otevření spotřebujte do“, a to s 

uvedením lhůty spotřeby po otevření. Případně navrhujeme 

ponechat na zodpovědnosti PPP, aby tuto lhůtu stanovil. 

Odůvodnění:  

Pojem „urychleně“ je velmi široký a mohl působit 

aplikační potíže. 

 

Akceptováno. 

Text byl upraven. 
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 28. Připomínka k § 21, odst. 6 

Navrhujeme následující doplnění textu 

„(6) Majonéza se smí uvádět na trh pouze uzavřená v 

neprodyšných obalech a uchovává se při nekolísavé teplotě 

prostředí od 0 °C do 15 °C, nebo za podmínek a teplot 

stanovených výrobcem v doprovodné dokumentaci 

výrobku nebo uvedených na etiketě.“ 

Odůvodnění: 

Na Vánoce a Velikonoce se prodávají majonézy např. 

Hellmans mimo chladicí boxy a výrobce vždy vystaví 

doklad, který toto umožňuje. 

Z uvedené dikce právního předpisu jednoznačně vyplývá, 

že výrobky – majonézy, uváděné do oběhu (na trh) se 

mohou uchovávat pouze za podmínek stanoveným 

právním předpisem, o potenciálním právu výrobce stanovit 

si teplotu skladování se předpis nezmiňuje. V návrhu 

novely byla ale odstraněna povinnost označit výrobek 

dobou použitelnosti. 

V případě dodržování podmínek vyhlášky č.326/2001 Sb., 

v platném znění, jsou tak čeští výrobci v případě zákonem 

stanovených podmínek skladování znevýhodněni oproti 

dovozům ze zemí EU, kde skladovací podmínky 

nepodléhají např. oním teplotním regulacím ze stran 

evropských předpisů. 

 

Vysvětleno. 

Není možné, aby se podmínky pro výrobky měnily podle potřeby, 

mohou se měnit pouze na základě analýzy rizika. 
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 29. Připomínka k § 22, odst. 2 

Navrhujeme následující doplnění textu: 

„Potraviny uvedené na trh nebo označené v souladu s 

vyhláškou č. 326/2001 Sb., ve znění účinném přede dnem 

nabytí účinnosti této vyhlášky, mohou být prodávány až do 

konce doby své použitelnosti nebo trvanlivosti. Není-li 

taková doba stanovena, mohou být prodávány jen do 1. 

března 2016.“ 

Odůvodnění: 

Uvedenou lhůtu do 1. března 2016 je nevhodné aplikovat 

na potraviny typu masných konzerv a polokonzerv, u nichž 

se může předpokládat doba trvanlivosti až 3 roky. 

 

Akceptováno. 

Text byl upraven. 

 30. Připomínka k příloze č. 2, tabulce 3 

Navrhujeme tabulku rozšířit o další živočišné druhy, které 

spadají do definice zvěřiny či zvěře z farmového chovu, a 

to o orebici a křepelku. 

Odůvodnění: 

Navrhovaným doplněním se reaguje na situaci na trhu. 

 

Akceptováno. 

Text byl upraven. 

 31. Připomínka k příloze č. 3, tabulce 3 

Navrhujeme umožnit alternativní název technologického 

celku „panenská svíčková“, a to název „panenka“. 

Dále navrhujeme ve všech tabulkách upravit výraz „s 

kostmi“/„bez kostí“ na „s kostí“/„bez kosti“.  

Odůvodnění: 

Termín „panenka“ je již řadu let používán jak v odborné, 

tak laické veřejnosti a je zcela nezaměnitelný. 

Pojmy „s kostí“/„bez kosti“ jsou již řadu let používány jak 

v odborné, tak laické veřejnosti a jsou zcela 

nezaměnitelné. 

 

Akceptováno. 

Text byl upraven. 
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 32. Připomínka k příloze č. 4:   

Příloha č. 4 měla být upravena následovně: (tabulka) 

Odůvodnění: 

V tomto návrhu nejsou zohledněny masné polotovary. 

Připomínka k příloze č. 6 

Navrhujeme pojem „termosterilovaný“ vypustit, pokud 

nebude řádně definován. 

Odůvodnění: 

V příloze č. 6 je uveden „termosterilovaný“ výrobek, jeho 

definice však ve vyhlášce chybí – navrhujeme vrátit se k 

pojmu „konzerva“ – pokud bude zaveden nový, 

nesrozumitelný a navíc dlouhý legislativní název, bude to 

mít negativní dopad jak na spotřebitele (nebude mu 

rozumět), tak i na výrobce, ale pouze v ČR. 

 

Akceptováno. 

Text byl upraven. 

 33. Připomínka k příloze č. 7, tabulce 7 

Navrhujeme jako parametr zvolit množství celkové 

bílkoviny nebo obsah masa. 

Odůvodnění: 

V případě fermentovaných masných výrobků není s 

ohledem na postupnou hydrolýzu bílkovin dobře zvolený 

parametr čisté svalové bílkoviny. Její obsah je totiž závislý 

na stupni zrání a postupem času klesá. Vhodnější parametr 

je celková bílkovina nebo obsah masa, který v sobě 

zahrnuje i přípustné poměry obsahu tuků, bílkovin a vody. 

 

Vysvětleno. 

Hodnoty, které jsou stanoveny pro čistou svalovou bílkovinu, 

vyplývají z dlouhodobě uplatňovaných požadavků na tyto 

výrobky. Používaná metoda stanovení jasně prokázala, že je její 

použití adekvátní ze strany dozorových orgánů. 
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 34. Připomínka k příloze č. 8 

Zásadně nesouhlasíme s tím, aby u šunky standard nebyly 

stanoveny další kvalitativní parametry. 

Odůvodnění: 

Pokud se do tohoto výrobku připouští použití barviv, 

vlákniny, škrobu a látek zvyšujících obsah bílkovin apod., 

navrhujeme takový výrobek z vyhlášky buď vypustit 

anebo pro něj zavést jiný zákonný název, protože s 

takovou kvalitou považujeme název „šunka“ za zavádějící 

pro spotřebitele. 

 

Vysvětleno. 

Pro šunku standardní třídy jakosti jsou stanoveny požadavky na 

surovinu a na obsah čistých svalových bílkovin.   

 35. Připomínka k  příloze č. 9 

Navrhujeme pro přehlednost a úplnost sjednotit odchylky 

uvedené v návrhu vyhlášky a v příloze  

č. 2 vyhlášky č. 366/2005 Sb. sjednotit, a to následovně: 

(tabulka) 

 

Akceptováno. 

Text byl upraven. 
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 36. Připomínka k příloze č. 10 

Viz připomínka k § 17. 

Domníváme se, že vyjmenováním obchodních označení 

produktů rybolovu a ostatních vodních živočichů přímo ve 

vyhlášce není zajištěna dostatečná flexibilita při nutných 

změnách, které by v budoucnu mohla vyvolat praxe. Jak 

takové situaci předkladatel bude předcházet ? 

 

Tabulka uvedená v příloze č. 10 je abecedně seřazena dle 

Rodového jména Obchodního názvu, což je velmi náročné 

při dohledávání příslušných názvů. Z tohoto důvodu 

navrhujeme uvedenou tabulku setřídit abecedně dle 

Rodového jména Vědeckého názvu, které je neměnné a 

nezaměnitelné, naopak u obchodního názvu může 

existovat několik variant, alternativ rodového jména. 

 

Žádáme o doplnění seznamu v příloze č. 10 o následující 

druhy: (tabulka) 

 

Vysvětleno. 

Seznam nemůže být pro účely výkonu dozoru umístěn pouze jako 

nezávazně zveřejněný seznam například na internetových 

stránkách MZe. Pro nové druhy bude zřízen dočasný seznam, než 

budou zařazeny do přílohy vyhlášky. Dočasný seznam bude 

zveřejněn na internetových stránkách MZe a názvy v něm 

uvedené budou akceptovat dozorové orgány. 

 

Akceptováno. 

Text byl upraven. 

 

 

 

 

 

 

Akceptováno. 

Text byl doplněn. 

 

 Požadujeme upřesnit některá tvrzení uvedená v 

odůvodnění: 

v bodě 1.2 – není jasné, jakým vědeckým poznatkům se 

návrh vyhlášky přizpůsobuje. Předkladatel v žádném bodě 

zvláštní části nutnost přizpůsobit stávající požadavky 

vyhlášky vědeckým poznatkům nezmiňuje. Bez toho 

upřesnění považujeme tvrzení za zavádějící. Navíc, ke 

stanovení vědeckých poznatků jsou určena především 

vědecká pracoviště, která však do konzultací o podobě 

návrhu nebyla přizvána. 

 

Akceptováno. 

Text byl doplněn. 
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 v bodě 1.4 – dotčenými subjekty jsou mj. také spotřebitelé, 

a pokud předkladatel odůvodňuje předkládaný návrh 

potřebou zvýšit kvalitu a lépe informovat spotřebitele, pak 

by měli být zástupci spotřebitelů dotčeným subjektem též. 

 

Vysvětleno. 

Zástupci spotřebitelů byli osloveni v průběhu připomínkového 

řízení. 

 v bodě 2 a 3.4 – není jasné, jakým způsobem může 

nepřijetí nové vyhlášky snížit konkurenceschopnost na 

národním a mezinárodním trhu. Požadujeme toto upřesnit, 

jinak pokládáme takovou informaci za zavádějící, a to 

zejm. s ohledem na skutečnosti, že návrh necílí na kvalitu 

výrobků, naopak, některé požadavky zmírňuje. 

 

Akceptováno. 

Text byl upraven. 

 Ke zvláštní části: 

Zvláštní část u všech navrhovaných ustanovení postrádá 

komplexní podrobné zdůvodnění, z jakého důvodu je 

navrhovaná úprava předkládána. Chybí vědecká 

zdůvodnění, konkrétní příklady z praxe apod. Požadujeme 

doplnit. 

 

Akceptováno. 

Text byl doplněn. 

 

 

Agrární komora  

ČR 

 

 

Připomínky Rybářského sdružení ČR k příloze č. 10 

uplatněné formou tabulky. 

Akceptováno. 

Text byl upraven. 
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Připomínka Českomoravské drůbežářské unie k § 20: 

Požadujeme současné znění odstavce 2) „Vejce třídy 

jakosti A se uchovávají a přepravují při nekolísavé teplotě, 

a to nejvýše plus 18 °C. změnit takto: 

Vejce třídy jakosti A se uchovávají a přepravují při 

nekolísavé teplotě v rozmezí od plus 5° C do plus 18 ° C. 

 

Odůvodnění: 

Při navrhovaném znění by teoreticky mohlo dojít k situaci, 

kdy by vejce byla při přepravě zamrazována nebo jinak 

vystavována extrémně nízkým teplotám. Nevidíme důvod, 

aby k tomu docházelo. 

 

Vysvětleno. 

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.   

 

Českomoravská 

konfederace 

odborových 

svazů 

 

 

Bez připomínek. 

 

 

 

Svaz měst a 

obcí ČR 

 

 

Bez připomínek. 

 

 

 

 

      

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORN9XCAGR87)


