
III. 
 

ODŮVODNĚNÍ 
 
OBECNÁ ČÁST 
 
 
A. Závěrečná zpráva a hodnocení dopadů regulace 
 
 
1. Důvod předložení a cíle 
 
1.1. Název 

 
Vyhláška o odběru, přípravě a metodách zkoušení kontrolních vzorků potravin 

a tabákových výrobků. 
 
1.2. Definice problému 

 
Vyhláška č. 211/2004 Sb., o metodách zkoušení a způsobu odběru a přípravy 

kontrolních vzorků, ve znění pozdějších předpisů, uvádí základní pojmy a definuje základní 
požadavky na metody odběru a přípravy vzorků, požadavky na přípravu kontrolních vzorků  
a metody zkoušení, které jsou vyžadovány v případě postupu pro úřední kontrolu potravin  
a tabákových výrobků. Rovněž jsou zde stanoveny požadavky na obsah protokolů o odběru 
vzorků a protokoly o zkouškách. Vyhláška obsahuje rozsáhlou přílohovou část obsahující 
technický popis některých postupů při odběru vzorků a přípravě kontrolních vzorků a popis 
některých metod zkoušení uvedených ve směrnicích Evropských společenství.  

 
Důvodem pro vydání nové vyhlášky je zejména zastaralost a neaktuálnost vyhlášky  

č. 211/2004 Sb. Přístup k metodám odběru a analýzy kontrolních vzorků a k úředním 
laboratořím je jednoznačně nastaven čl. 11 a 12 nařízení (ES) č. 882/2004 o úředních 
kontrolách, v platném znění. Vyhláška byla naposledy novelizována v roce 2005, přičemž 
od vstupu České republiky do Evropské unie došlo ke změně přístupu v této oblasti 
v případě mnoha kategorií potravin. Vyhláška uvádí například metody odběru vzorků 
a metody analýzy pro úřední kontrolu, které však byly po vstupu České republiky 
do Evropské unie začleněny do přímo použitelných předpisů Evropské unie, jako je tomu 
v případě cizorodých látek (kontaminantů) v nařízení Komise (ES) č. 401/2006, nařízení 
Komise (ES) č. 1882/2006, nařízení Komise (ES) č. 333/2007, nařízení Komise (ES) 
č. 589/2014, v platných zněních, apod. 
 

Dále je to nutnost zjednodušení a upřesnění některých požadavků uvedených 
ve vyhlášce podle poznatků z praxe při provádění úředního dozoru nad potravinami, jako 
například požadavků na protokol/záznam o odběru vzorků, označování vzorků nebo přípravu 
vzorků. Pokud se jedná o požadavky na náležitosti protokolu o zkoušce, jeví se jako velmi 
vhodné sjednotit požadavky vyhlášky s požadavky normy ČSN EN ISO/IEC 17 025 na 
všeobecné požadavky na způsobilost zkušebních a kalibračních laboratoří, která předepisuje 
náležitostí protokolu o zkoušce, a podle které musejí být všechny úřední laboratoře 
vykonávající kontrolu potravin akreditovány. 

 
Další výraznou změnou je zrušení obsáhlé přílohové části, která byla předmětem již 

tří novel vyhlášky č. 211/2004 Sb. a s ohledem na přípravu dalších předpisů na komunitární 
úrovni, které stanovují požadavky na další metody odběru vzorků a zkoušení, by musela být 
opakovaně novelizována. V této souvislosti bylo proto využito možnosti zapracovat technické 
podrobnosti do českých státních norem a v právním předpisu uvést odkazy na relevantní 
české státní normy, přičemž provedení případných změn v technických normách je daleko 
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rychlejším a pružnějším procesem než novelizace samotného právního předpisu, zvláště 
jedná-li se o úpravu ryze technických detailů. Takový postup umožňuje Usnesení vlády 
České republiky ze dne 18. září 2002 č. 895 k zajištění přípravy, přijímání a uplatňování 
technických předpisů a technických norem ve vztahu k zamezení neopodstatněným 
překážkám mezinárodního obchodu. 

 
Dále je nutné aktualizovat seznam norem a předpisů, na které vyhláška odkazuje  

a též aktualizovat některé definice, tak aby odpovídaly shora nastíněným změnám. 
 
 
1.3. Popis existujícího stavu a přijatých opatření v dané oblasti 

 
Výroba, obchodování a manipulace s potravinami určenými k lidské spotřebě 

zaujímají důležité postavení na jednotném vnitřním trhu Evropské unie, který zahrnuje oblast 
bez vnitřních hranic, v níž je zajištěn volný pohyb zboží, osob, služeb a kapitálu.  

 
Povinností členských států je usilovat o ochranu zdraví a hospodářských zájmů svých 

občanů, proto je ochrana zdraví v popředí zájmu Evropské unie. Tím je určen i význam 
úředního dozoru nad potravinami, který je nutno harmonizovat a zvýšit jeho účinnost. Aby 
byly odstraněny rozdíly ve vnitrostátních právních předpisech jednotlivých členských států 
týkajících se úředního dozoru, jež by představovaly překážky pro volný pohyb zboží, 
je nezbytné sbližovat právní úpravy jednotlivých členských států.   

 
Metody odběru vzorků a analýzy používané pro úřední kontrolu mají přímé dopady na 

vytváření a fungování společného trhu, proto Evropská unie přistoupila k harmonizaci 
obecných zásad. Jedním z hlavních principů je požadavek, aby laboratoře užívaly, kdykoli je 
to možné, uznané analytické metody, přičemž vymezení metod odběru vzorků a analýzy 
představuje opatření čistě vědecké a technické povahy. Dalším významným požadavkem 
ze strany Evropské unie je, aby byla zaručena kvalita zjišťovaných údajů, má být pro 
laboratoře pověřené členskými státy úřední kontrolou potravin zaveden systém norem 
jakosti, který má být v souladu s obecně přijatými a normalizovanými hodnotami.  

 
Uvedené zásady a požadavky byly hlavním důvodem ke zpracování vyhlášky  

č. 211/2004 Sb. V roce 2004 bylo v Úředním věstníku Evropské unie uveřejněno nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 ze dne 29. dubna 2004 o úředních 
kontrolách za účelem ověřování, zda jsou dodržovány právní předpisy o krmivech  
a potravinách a ustanovení o zdraví zvířat a dobrých životních podmínkách zvířat (dále jen „ 
nařízení č. 882/2004“), které převzalo obecné principy dříve uvedené v několika směrnicích 
Komise a Rady. Směrnice, které tato dotyčná ustanovení obsahovala, se nařízením 
č. 882/2004 zrušují dnem 1. ledna 2006. Vzhledem k tomu, že některá ustanovení jsou 
obsažena v přímo použitelném předpise Evropské unie, byla duplikátní ustanovení z návrhu 
vyhlášky vypuštěna. V pozdější době byly na úrovni Evropské unie přijaty další přímo 
použitelné předpisy, které zrušily směrnice, zapracované do vyhlášky č. 211/2004 Sb. 
Konkrétně se jednalo kromě výše zmíněného předpisu o tyto předpisy: 

 
• Nařízení Komise (ES) č. 401/2006 dne 23. února 2006, kterým se stanoví metody odběru 

vzorků a metody analýzy pro úřední kontrolu množství mykotoxinů v potravinách. 
• Nařízení Komise (ES) č. 1882/2006 ze dne 19. prosince 2006, kterým se stanoví metody 

odběru vzorků a metody analýzy pro úřední kontrolu množství dusičnanů v některých 
potravinách (Text s významem pro EHP). 

• Nařízení Komise (ES) č. 333/2007 ze dne 28. března 2007, kterým se stanoví metody 
odběru vzorků a metody analýzy pro úřední kontrolu obsahu olova, kadmia, rtuti, 
anorganického cínu, 3-MPCD a benzo[a]pyrenu v potravinách. 

• Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 ze dne 16. prosince 2008  
o potravinářských přídatných látkách. 
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• Nařízení Komise (EU) č. 589/2014 ze dne 2. června 2014, kterým se stanoví metody 
odběru vzorků a analýzy pro kontrolu Nařízení obsahu dioxinů, PCB s dioxinovým 
efektem a PCB bez dioxinového efektu v některých potravinách a kterým se ruší nařízení 
(EU) č. 252/2012 Text s významem pro EHP. 

• Nařízení komise (EU) 705/2015 ze dne 30. dubna 2015, kterým se stanoví metody odběru 
vzorků a pracovní charakteristiky metod analýzy pro úřední kontrolu kyseliny erukové 
v potravinách a kterým se zrušuje směrnice komise č. 80/891/EHS (text s významem pro 
EHP). 

 
1.4. Identifikace dotčených subjektů 

 
Dotčenými subjekty jsou dozorové orgány v působnosti Ministerstva zemědělství 

a Ministerstva zdravotnictví. 
 

1.5. Popis cílového stavu 
 

Vznik přehledné vyhlášky, která by reflektovala současný stav a též by odkazovala 
na aktuální české státní normy. 
 
1.6. Zhodnocení rizika 
 

V případě ponechání současného stavu bude docházet k duplicitě s přímo 
použitelnými předpisy Evropské unie a současná nepřehlednost vyhlášky bude ztěžovat 
vykonávání úředního dozoru nad potravinami. 
 
 
2. Návrh variant řešení 
 

První varianta řešení předpokládá zachování vyhlášky č. 211/2004 Sb. 
v nezměněné podobě. Existence stávající vyhlášky v současné podobě by nereflektovala 
současnou situaci, kdy byla velká část do vyhlášky transponovaných směrnic nahrazena 
přímo použitelnými předpisy Evropské unie. Některá ustanovení vyhlášky by tedy byla 
duplicitní s přímo použitelnými předpisy Evropské unie. 

 
Druhá varianta řešení  znamená další novelu vyhlášky č. 211/2004 Sb., kdy by se 

jednalo v pořadí již čtvrtou novelizaci tohoto právního předpisu. Text by byl pro její uživatele 
značně nepřehledný zejména pro velkou obsažnost této případné novely, kdy by došlo 
k rozsáhlým změnám v jednotlivých částech vyhlášky a ke zrušení celé její přílohové části. 
   
  Třetí varianta řešení předpokládá nahrazení vyhlášky č. 211/2004 Sb., zcela 
novou, přehlednou vyhláškou, která by reflektovala současný stav, kdy je velká část do 
původní vyhlášky transponovaných směrnic nahrazena přímo použitelnými předpisy 
Evropské unie. Rovněž by odkazovala na aktuální české státní normy, které by odstranily 
nutnost existence rozsáhlé přílohové části. 
 
Přizpůsobení variant regulaci a její vynucování  

 
Náklady na přizpůsobení se regulaci se nepředpokládají. 
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3. Vyhodnocení přínosů a nákladů 
 
Identifikace nákladů a přínosů 
 
3.1. Náklady   
 

Realizace navrhované právní úpravy si nevyžádá zvýšené nároky na státní rozpočet, 
ani na ostatní veřejné rozpočty; nebude mít finanční dopady ani na ostatní hospodářské 
subjekty, včetně malých a středních podnikatelů. Návrh také nepředpokládá žádné negativní 
sociální dopady nebo dopady na životní prostředí. Výsledkem by byla aktuální a přehledná 
právní úprava. 

 
3.2. Přínosy 
 
 Získání přehledné právní úpravy, která by vedla k zjednodušení provádění úředního 
dozoru nad potravinami, zejména s tím spojené administrativy. 
 
3.3. Vyhodnocení nákladů a přínosů variant 
 
První varianta řešení 
 

Existence stávající vyhlášky by si nevyžádala zvýšené nároky na státní rozpočet, ani 
na ostatní veřejné rozpočty; neměla by finanční dopady ani na ostatní hospodářské subjekty, 
včetně malých a středních podnikatelů. V současné podobě by nicméně nereflektovala 
současnou situaci, kdy byla velká část do vyhlášky transponovaných směrnic nahrazena 
přímo použitelnými předpisy Evropské unie. Některá ustanovení vyhlášky by tedy byla 
duplicitní s přímo použitelnými předpisy Evropské unie. 
 
Druhá varianta řešení 
 

Realizace navrhované právní úpravy by si nevyžádala zvýšené nároky na státní 
rozpočet, ani na ostatní veřejné rozpočty; neměla by finanční dopady ani na ostatní 
hospodářské subjekty, včetně malých a středních podnikatelů. Návrh také nepředpokládá 
žádné negativní sociální dopady nebo dopady na životní prostředí. Výsledkem by však byla 
značně nepřehledná právní úprava. 
 
Třetí varianta řešení 
 

Realizace navrhované právní úpravy by si nevyžádala zvýšené nároky na státní 
rozpočet, ani na ostatní veřejné rozpočty; neměla by finanční dopady ani na ostatní 
hospodářské subjekty, včetně malých a středních podnikatelů. Návrh také nepředpokládá 
žádné negativní sociální dopady nebo dopady na životní prostředí. Výsledkem by byla 
aktuální a přehledná právní úprava. 

 
 

4. Návrh řešení 
 
Stanovení pořadí variant a výběr nejvhodnějšího řešení 
 

Variantou doporučenou k řešení dosažení plné slučitelnosti s předpisy Evropské unie 
je varianta třetí. 
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5. Implementace doporučené varianty a vynucování 
 
Implementace  
 

Orgánem odpovědným za realizaci navržené varianty, kterou je nová vyhláška, 
je Ministerstvo zemědělství.  
 
Vynucování 
 

V případě nové vyhlášky spadá problematika vynucování do gesce dozorových 
orgánů v působnosti Ministerstva zemědělství a Ministerstva zdravotnictví.  
 
6. Přezkum účinnosti regulace 
 

Regulace v oblasti metod zkoušení a způsobu odběru a přípravy kontrolních vzorků je 
v současné době z větší části harmonizovaná. Pravidla pro určení použitelných metod 
odběru vzorků a jejich analýzy jsou v oblasti potravin zakotveny v nařízení č. 882/2004 (čl. 
11 odst. 1 a 2). Toto nařízení zároveň zakotvuje též základní požadavky na odpornou 
způsobilost osob provádějících kontrolu vč. odběru vzorků a provádění analýz (čl. 6) 
i postupy při nakládání se vzorky (čl. 11 odst. 7). Pravidla stanovená tímto nařízením jsou 
flexibilní co do zohledňování vědeckého vývoje. Tato pravidla jsou dobře aplikovatelná též na 
postupy při kontrole dodržování pravidel společné organizace trhů se zemědělskými výrobky 
a pro svou univerzálnost jsou použitelná též v případě kontrol tabákových výrobků.  

 
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 
 

Základem pro zpracování RIA byly podklady poskytnuté od Státní zemědělské  
a potravinářské inspekce.  

 
 

10. Kontakty a prohlášení o schválení RIA 
  
  Ministerstvo zemědělství - Odbor potravinářské výroby a legislativy, Ing. Irena 
Zelinková, tel. : +420 221 812 365, e-mail:  irena.zelinkova@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. m) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových 
výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů.  
 

Navrhovaná právní úprava je plně slučitelná s předpisy Evropské unie. 
 

Návrh vyhlášky má dále přímý vztah k předpisům Evropské unie: 
• Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 ze dne 29. dubna 2004 

úředních kontrolách za účelem ověření dodržování právních předpisů týkajících se krmiv 
a potravin a pravidel o zdraví zvířat a dobrých životních podmínkách zvířat. 

• Nařízení Komise (ES) č. 401/2006 dne 23. února 2006, kterým se stanoví metody odběru 
vzorků a metody analýzy pro úřední kontrolu množství mykotoxinů v potravinách. 

• Nařízení Komise (ES) č. 1882/2006 ze dne 19. prosince 2006, kterým se stanoví metody 
odběru vzorků a metody analýzy pro úřední kontrolu množství dusičnanů  
v některých potravinách (Text s významem pro EHP). 

• Nařízení Komise (ES) č. 333/2007 ze dne 28. března 2007, kterým se stanovní metody 
odběru vzorků a metody analýzy pro úřední kontrolu obsahu olova, kadmia, rtuti, 
anorganického cínu, 3-MPCD a benzo[a]pyrenu v potravinách. 

• Nařízení Komise (EU) č. 589/2014 ze dne 2. června 2014, kterým se stanoví metody 
odběru vzorků a analýzy pro kontrolu Nařízení obsahu dioxinů, PCB s dioxinovým 
efektem a PCB bez dioxinového efektu v některých potravinách a kterým se ruší nařízení 
(EU) č. 252/2012 Text s významem pro EHP. 

• Nařízení komise (EU) 705/2015 ze dne 30 dubna 2015, kterým se stanoví metody odběru 
vzorků a pracovní charakteristiky metod analýzy pro úřední kontrolu kyseliny erukové 
v potravinách a kterým se zrušuje směrnice komise č. 80/891/EHS (text s významem pro 
EHP). 

• Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 543/2011 ze dne 7. června 2011, kterým se stanoví 
prováděcí pravidla a nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 pro odvětví ovoce a zeleniny 
a odvětví výrobků z ovoce a zeleniny. 

 
 Návrh vyhlášky zapracovává příslušné předpisy Evropské unie:  
• První směrnice Komise 79/1067/EHS ze dne 13. listopadu 1979, kterou se stanoví 

analytické metody Společenství pro zkoušení určitých druhů zahuštěného a sušeného 
mléka určeného k lidské spotřebě.  

• První směrnice Komise 79/796/EHS ze dne 26. července 1979, kterou se stanoví 
analytické metody Společenství pro zkoušení některých cukrů určených k lidské 
spotřebě.  

• První směrnice Komise 85/503/EHS ze dne 25. října 1985 o metodách pro analýzu 
potravinářských kaseinů a kaseinátů.  

• První směrnice Komise 86/424/EHS ze dne 15. července 1986, kterou se stanoví metody 
odběru vzorků k chemickým analýzám potravinářských kaseinů a kaseinátů.  

• První směrnice Komise 87/524/EHS ze dne 6. října 1987, kterou se stanoví metody 
Společenství pro odběr vzorků určených k chemické analýze sledovaných mléčných 
výrobků.  

• Směrnice Komise 92/2/EHS ze dne 13. ledna 1992, kterou se stanoví postup odběru 
vzorků a metody analýzy Společenství při úředním dozoru nad teplotami zmrazených 
potravin určených k lidské spotřebě.  
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• Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/37/ES ze dne 5. června 2001 
o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se výroby, 
obchodní úpravy a prodeje tabákových výrobků.  

• Směrnice Komise 2002/63/ES ze dne 11. července 2002, kterou se stanoví metody 
Společenství pro odběr vzorků pro úřední kontrolu reziduí pesticidů v produktech 
rostlinného a živočišného původu a na jejich povrchu a kterou se zrušuje směrnice 
79/700/EHS.  

• Směrnice Evropského parlamentu a rady 2014/40/EU ze dne 3. dubna 2014 o sbližování 
právních a správních předpisů členských států týkajících se výroby, obchodní úpravy 
a prodeje tabákových a souvisejících výrobků a o zrušení směrnice 2001/37/ES 

 
Navrhovaná právní úprava je technickým předpisem, neboť obsahuje některé nové 

technické specifikace ve smyslu směrnice Evropského Parlamentu a Rady 2015/1535 ze dne 
9. září 2015 o postupu při poskytování informací v oblasti technických předpisů a předpisů 
pro služby informační společnosti. Návrh vyhlášky z tohoto důvodu podstoupí notifikační 
proces podle této směrnice. 
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ZVLÁŠTNÍ ČÁST 
 
K § 1: 
 

Odstavec 1 vymezuje jednak předmět vyhlášky, a to v souladu se zmocňovacím 
ustanovením § 18 odst. 1 písm. m) zákona č. 110/1997 Sb., a dále vyjadřuje vztah 
k předpisům EU, které jsou uváděny v poznámkách pod čarou. Vyhláška je z části 
transpozicí evropských směrnic a z části navazuje na přímo použitelné předpisy – evropská 
nařízení. 

Odstavec 2 se zabývá určením pravidel pro odběr vzorku, nakládání se vzorkem, 
označování, přípravu a zkoušení vzorku pokud jde o kontrolu potravin. Věta první deklaruje 
obecný postup, kdy jsou pravidla určena na základě přímo použitelného předpisu EU 
o úředních kontrolách potravin – nařízení č. 882/2004, které v čl. 11 základní podmínky pro 
určení pravidel pro odběr vzorku a analýzu a dále stanoví další obecná pravidla nakládání se 
vzorkem a jeho označování. V odst. 1 tohoto článku nařízení stanoví kaskádu pro určení 
pravidel, podle kterých se při odběru vzorku a analýze postupuje. Primárně se postupuje 
podle pravidel EU (stanovených nařízeními, či transponovaných do vnitrostátní úpravy ze 
směrnic). Nejsou-li pro daný účel kontroly stanovena pravidla EU, postupuje se v souladu 
s mezinárodně uznanými pravidly nebo protokoly. Neexistují-li ani tyto, postupuje se 
v souladu s jinými metodami vhodnými pro zamýšlený účel, nebo vyvinutými v souladu 
s vědeckými protokoly. Tento způsob určení pravidel upravený kaskádou je pro svou 
univerzálnost velmi vhodný. Věta třetí pak upravuje vztah vyhlášky a nařízení č. 882/2004 
tak, že neobsahuje-li dotčenou úpravu pravidel nařízení, postupuje se podle vyhlášky. 

Odstavec 3 se zabývá kontrolou tabákových výrobků. Vzhledem k tomu, že kontrola 
tabákových výrobků je v zákoně č. 110/1997 Sb. i zákoně č. 146/2002 Sb. pojímána 
obdobně jako kontrola potravin, je velmi žádoucí stanovit obdobné podmínky též pro 
stanovení pravidel pro odběr vzorku, nakládání se vzorkem, označování, přípravu a zkoušení 
vzorku. Toto je zajištěno odkazem na pravidla podle nařízení č. 882/2004. Tento právní 
předpis se vztahuje pouze na kontrolu tabákových výrobků. Nevztahuje se na elektronické 
cigarety a bylinné výrobky určené ke kouření. 
 
K § 2: 
 
          Oproti původní vyhlášce č. 211/2004 Sb. dochází k definování pouze základních 
pojmů, které jsou v rámci postupů při odběru, přípravě a metodách zkoušení vzorků 
používány. Rozsáhlý seznam uvedený v dosud platné právní úpravě přebíral základní 
termíny a jejich definice z českých technických norem, přičemž v některých případech 
docházelo k opakovanému definování, někdy i odlišným způsobem, určitých termínů 
upravených předpisy Evropské unie nebo mezinárodními standardy a pravidly.  
Nově se jako způsob odběru vzorku definuje kontrolní nákup. Tento je specifický tím, že 
odběr vzorku je zásadně ovlivněn skutečností, že substrát pro konkrétní vzorek určuje 
kontrolovaná osoba, která jej předává orgánu dozoru bez jeho předchozí identifikace.  
 
K § 3 
  
V odstavci prvním se stanovují obecné požadavky na odbornou kvalifikaci osob 
provádějících odběr, přípravu a zkoušení vzorků. 
Dále se v odstavci druhém definují požadavky odborné způsobilosti osob provádějících 
senzorické hodnocení vzorku, a to z důvodu specifik tohoto druhu zkoušení. 
 
K § 4 a 5: 
 

Navrhovaná ustanovení § 4 a 5 stanovují obecné (§ 4) a zvláštní (§ 5) požadavky na 
postupy při odběru vzorků v případě, kdy se postupuje podle této vyhlášky. Ustanovení § 5 
v odstavcích 1 až 3 transponuje úpravu danou směrnicemi EU a zakotvuje tedy specifická 
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pravidla EU, která se pro specifikované účely kontroly na základě kaskády dle čl. 11 odst. 1 
nařízení č. 882/2004 (viz § 1 odst. 2 a 3 vyhlášky) použijí na prvním místě. Ustanovení § 5 
odst. 4 pak upravuje kontrolu shody ovoce a zeleniny s obchodními normami v místě 
maloobchodního prodeje konečnému spotřebiteli, a to odkazem na přiměřené použití přílohy 
V nařízení č. 543/2011. Ustanovení § 4 stanoví v odst. 1 způsoby odběru vzorků, které se 
použijí v případě, že konkrétní úprava není dána pravidlem EU ani mezinárodně uznanými 
pravidly či protokoly. Jedná se ve své podstatě o výčet obecných možných postupů, z nichž 
dozorový orgán volí způsob vhodný pro  zamýšlený účel kontroly. Ustanovení odst. 2 až 5 
pak navazují na obecné pravidlo čl. 11 odst. 7 nařízení č. 882/2004, aby nakládání se vzorky 
bylo takové, že zaručí jejich analytickou i právní platnost. 

 
K § 6: 
 
 Ke každému odebranému vzorku musí být vypracován „záznam o odběru vzorků“. 
Tento záznam je základním dokumentem popisujícím vzorkovanou potravinu nebo tabákový 
výrobek a specifikujícím, jakým způsobem byl vzorek odebrán, uvádí zúčastněné osoby 
a obsahuje nezbytné údaje rozhodující pro případné posouzení, zda způsob odběru mohl 
ovlivnit výsledky zkoušek. Je rovněž jedním z dokladů pro případ řešení námitek 
kontrolované osoby proti výsledku zkoušky. 
 
K § 7: 
 

Balení, označování, přeprava a uchování vzorku jsou dalšími fázemi, které navazují 
na odběr vzorku v případě, že hodnocení vzorku není prováděno přímo na místě kontroly 
bezprostředně po odběru. Toto ustanovení navazuje na obecné pravidlo čl. 11 odst. 7 
nařízení č. 882/2004, aby označování a nakládání se vzorky bylo takové, že zaručí jejich 
analytickou i právní platnost. Jsou určena konkrétnější pravidla sloužící k zabránění záměně 
vzorku (včetně vzorku pro doplňující odborný posudek) povinné označení a zapečetění 
vzorku. Dále se stanovuje povinnost použití takového materiálu pro jejich balení, který vzorky 
žádným způsobem neovlivní a chrání je před poškozením a kontaminací. Význam je 
přikládán též přepravě vzorků do zkušební laboratoře, kdy přeprava nesmí vzorek žádným 
negativním způsobem ovlivnit. 
 
K § 8: 
 

Navrhovaná ustanovení § 8 stanovují důvody, podmínky a techniky přípravy 
laboratorního vzorku – přeměny vzorku na laboratorní vzorek. Příprava laboratorního vzorku 
probíhá typicky v laboratoři. Nicméně, pokud nebude ovlivněno složení vzorku a nedojde 
k jeho znehodnocení, je možno přípravu provést též na místě kontroly. 
 
K § 9 a 10: 
 

Ustanovení § 9 a § 10 upravují některé metody zkoušení.  
 
Ustanovení § 9 specifikuje podmínky, za kterých je možno provádět senzorické 

hodnocení vzorku v laboratoři. 
 
Ustanovení § 10 stanoví některé specifické metody zkoušení, které mají být použity 

v rámci úředního dozoru. Jedná se o transpozice směrnic EU, tedy pravidla EU, která se pro 
specifikované účely kontroly na základě kaskády dle čl. 11 odst. 1 nařízení č. 882/2004 (viz § 
1 odst. 2 a 3) použijí na prvním místě.  
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K § 11: 
 
Ustanovení § 11 se zabývá požadavky na protokol o zkoušce. Obsah protokolu 

o zkoušce odpovídá požadavkům normy ČSN EN ISO/IEC 17 025 Všeobecné požadavky na 
způsobilost zkušebních a kalibračních laboratoří, která je pro všechny laboratoře podílející se 
na úřední kontrole závazná.  Toto ustanovení se nevztahuje na výsledky hodnocení potravin 
či tabákových výrobků přímo na místě kontroly, které se zaznamenávají do jiných dokumentů 
popisujících kontrolní zjištění, ve výsledku pak do protokolu o kontrole podle kontrolního 
řádu. V případě hodnocení na místě se totiž nejedná o laboratorní zkoušení. 
 
K § 12: 

 
Toto ustanovení v návaznosti na obecné pravidlo čl. 11 odst. 7 nařízení č. 882/2004 

deklaruje povinnost kontrolované osoby dodržet požadavky na úchovu vzorku pro doplňující 
odborný posudek a dále povinnost provádět rozbory metodami podle stejných pravidel jako 
úřední laboratoře. Dále ustanovení stanoví doplňující požadavky na kontrolované osoby, 
aby si v laboratoři, která bude provádět rozbor vzorku pro doplňující odborný posudek, 
zajistily pořízení fotodokumentace a uvedení doplňujících náležitostí do protokolu o zkoušce 
vzorku pro doplňující odborný posudek. Tyto požadavky přispějí k zachování právní 
a analytická platnosti vzorku pro doplňující odborný posudek.   
 
K § 13 
      
 Navrhované ustanovení stanoví, kde je možné bezplatně nahlédnou do českých 
technických norem, které jsou uvedeny ve vyhlášce.  
 
K § 14 
  

Jelikož se jedná o technický předpis, podléhá notifikaci podle směrnice Evropského 
parlamentu a Rady č. 2015/1535. 
 
K § 15 
 

Vyhlášku č. 211/2004 Sb., o metodách zkoušení a způsobu odběru a přípravy 
kontrolních vzorků, ve znění vyhlášky č. 611/2004 Sb., vyhlášky č. 238/2005 Sb. a vyhlášky 
č. 459/2005 Sb. se navrhuje zrušit. 
 
K § 16: 
 

Nabytí účinnosti vyhlášky se navrhuje, s ohledem na předpokládanou délku 
legislativního procesu, dnem 1. července 2016. 
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