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IV. 
 

Rozdílová tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou EU 
 
Návrh vyhlášky o odběru, přípravě a metodách zkoušení kontrolních vzorků potravin a tabákových výrobků 
 

Navrhovaný právní předpis (resp. jiný 
právní předpis) 

Odpovídající předpis EU 
 

Ustanovení 
(část, §, 
odst., 

písm., apod.) 

Obsah 
 

Celex č. 
 

Ustanovení 
(čl., odst., 

písm., bod., 
apod.) 

Obsah 
 

§ 5 odst. 1 (1) Při odběru vzorku při kontrole emisí dehtu, 
nikotinu a oxidu uhelnatého z cigaret se 
postupuje v souladu s postupy uvedenými 
v české technické normě ČSN ISO 8243 
Cigarety. Odběr vzorků 

32014L0040 
 

Čl. 4  odst. 
1 

Přesnost měření dehtu, nikotinu a oxidu 
uhelnatého se určuje podle normy ISO 8243 
 

§ 5 odst. 2 (2) Při odběru vzorků pro stanovení obsahu 
pesticidů v potravinách a na jejich povrchu a 
vzorků pro kontrolu teploty zmrazených 
potravin se postupuje způsobem uvedeným v 
českých technických normách o způsobu 
odběru vzorků  
a) ČSN 56 0253 Odběr vzorků pro stanovení 
pesticidů v v potravinách a surovinách 
rostlinného a živočišného původu a na jejich 
povrchu, nebo 
b) ČSN 56 0290-2 Metody zkoušení 
zmrazených výrobků. Část 2: Odběr vzorků  

32002L0063 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

31992L0002 

Příl. bod 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Příl. I. odst. 
1 

POSTUP ODBĚRU VZORKU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
POSTUP ODBĚRU VZORKŮ HLUBOCE 
ZMRAZENÝCH POTRAVIN URČENÝCH 
K LIDSKÉ SPOTŘEBĚ 
Výběr balení pro kontrolu 
Typ a množství vybraných balení musí být 
takové, aby jejich teplota byla 
reprezentativní vzhledem k nejteplejším 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORNA7HBFVNC)



 
2 

 

místům kontrolované zásilky. 
1.1. Mrazírenské sklady 
Vzorky se mají vybírat z několika kritických 
míst v mrazírenském skladu, například: 
blízko dveří (horní a dolní úroveň), blízko 
středu mrazírenského skladu (horní a dolní 
úroveň) a blízko proudu vzduchu vracejícího 
se k chladicí jednotce. Měla by se vzít 
v úvahu doba uložení všech výrobků (pro 
stabilizaci teploty). 

§ 5 odst.3 (3) Při odběru vzorků kaseinu nebo kaseinátů 
se postupuje v souladu s postupy uvedenými 
v českých technických normách upravujících 
metody zkoušení mléčných výrobků, kaseinů 
a kaseinátů,  
a) ČSN 57 0111-1 Metody zkoušení kaseinu a 
kaseinátů. - Část 1: Všeobecná ustanovení. 
nebo  
b) ČSN 57 0111-2 Metody zkoušení kaseinu a 
kaseinátů – Část 2: Odběr vzorků 
k chemickým analýzám (2002) 

31987L0524 
 
 
 
 
 

31986L0424 

Čl. I 
 
 
 
 
 

Příl. bod I 
odst. 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Členské státy přijmou veškerá nezbytná 
opatření, aby odběr vzorků uvedených v 
příloze byl prováděn metodami popsanými 
v uvedené příloze. 
 

 
OBECNÁ USTANOVENÍ 

Správní pokyny 
1.1. Pracovníci 
Odběr vzorků musí provádět pověřená 
kvalifikovaná osoba ve smyslu předpisů 
členských států. 
1.2. Uzavření a označení vzorků 
Každý úředně odebraný vzorek musí být na 
místě odběru těsně uzavřen a označen 
podle příslušných nařízení členských států. 
1.3. Vzorky pro souběžná stanovení 
Pro analýzu musí být souběžně připraveny 
nejméně dva stejné reprezentativní vzorky. 
Postup a počet odebraných vzorků je určen 
příslušnými vnitrostátními právními předpisy 
každého členského státu s výhradou 
právních předpisů Společenství, která má 
být vypracována. 
Vzorky musí být odeslány do laboratoře co 
nejdříve po odběru. 
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Čl.1 

1.4. Protokol 
Vzorky musí být opatřeny protokolem 
vyhotoveným v souladu s právními předpisy 
členských států. 
 
Požadavky na odběr vzorků podle čl. 9 
písm. b) směrnice 83/417/EHS jsou 
stanoveny v příloze této směrnice. 

§10 odst. 1 Při kontrole emisí dehtu, nikotinu a oxidu 
uhelnatého z cigaret se postupuje v souladu 
s postupy uvedenými v českých technických 
normách  
a) ČSN ISO 4387 Cigarety – Stanovení 
surového a beznikotinového kondenzátu 
kouře za použití rutinního analytického 
nakuřovacího přístroje, v případě dehtu,  
b) ČSN ISO 10315 Cigarety – Stanovení 
obsahu nikotinu v kouřových kondenzátech – 
Metoda plynové chromatografie, v případě 
nikotinu, nebo  
c) ČSN ISO 8454 Cigarety – Stanovení oxidu 
uhelnatého v kouřových kondenzátech – 
Metoda NDIR, v případě oxidu uhelnatého.  
Přesnost měření dehtu, nikotinu a oxidu 
uhelnatého se určuje podle české technické 
normy ČSN ISO 8234 Cigarety – Odběr 
vzorků. 

32014L0040 Ćl. 4 odst. 
1 

Emise dehtu, nikotinu a oxidu uhelnatého z 
cigaret se měří na základě normy ISO 4387 
v případě dehtu, normy ISO 10315 v případě 
nikotinu a normy ISO 8454 v případě oxidu 
uhelnatého. 
Přesnost měření dehtu, nikotinu a oxidu 
uhelnatého se určuje podle normy ISO 
8243. 

§10 odst. 2 
 

2) Při kontrole fyzikálních a chemických 
vlastností kaseinu a kaseinátů se postupuje 
v souladu s postupy uvedenými v českých 
technických normách upravujících metody 
zkoušení kaseinu a kaseinátů 
a) ) ČSN 57 0111-1 Metody zkoušení kaseinů 
a kaseinátů. Část 1: Všeobecná ustanovení,  
 b) ČSN 57 0111-3 Metody zkoušení kaseinu 

31985L0503 
 

Čl.1 
 

Členské státy přijmou všechna opatření 
nezbytná k tomu, aby analýzy nezbytné pro 
ověření kritérií stanovených v příloze I byly 
prováděny metodami popsanými v příloze II. 
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a kaseinátů. Část 3: Stanovení vlhkosti, 
 c) ČSN 57 0111-5 Metody zkoušení kaseinu 
a kaseinátů. Část 5: Stanovení obsahu 
bílkovin, 
d) ČSN 57 0111-7 Metody zkoušení kaseinu a 
kaseinátů. Část 7: Stanovení obsahu popela, 
 e) ČSN 57 0111-8 Metody zkoušení kaseinu 
a kaseinátů. Část 8: Stanovení titrační 
kyselosti, nebo 
 f) ČSN 57 0111-12 Metody zkoušení kaseinu 
a kaseinátů. Část 12: Stanovení pH. 

§10 odst. 3 
 

(3) Při kontrole sušených mléčných výrobků a 
zahuštěných mléčných výrobků se se 
postupuje v souladu s postupy uvedenými v 
českých technických normách upravujících 
metody zkoušení mléčných výrobků 
a) ČSN 57 0105-3 Metody zkoušení mléčných 
výrobků sušených a zahuštěných -  Část 3: 
Stanovení obsahu sušiny v zahuštěném 
slazeném a neslazeném mléce, b) ČSN 57 
0105-11 Metody zkoušení mléčných výrobků 
sušených a zahuštěných - Část 11: Stanovení 
fosfatásové aktivity v sušeném mléce, nebo  
c) ČSN 57 0105-13 Metody zkoušení 
mléčných výrobků sušených a zahuštěných - 
Část 13: Stanovení obsahu vody v sušeném 
mléce.  
 

31979L1067 
 

Příl. 1 bod 
II 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Příl. 1 bod 
VII 

 
 
 
 

I. Stanovení sušiny 
– v zahuštěném neslazeném 

vysokotučném mléce (metodou 1 
uvedenou v příloze II), 

– v zahuštěném neslazeném mléce 
(metodou 1 uvedenou v příloze II), 

– v zahuštěném neslazeném částečně 
odtučněném mléce (metodou 1 uvedenou 
v příloze II), 

– v zahuštěném neslazeném odtučněném 
mléce (metodou 1 uvedenou v příloze II), 

– v zahuštěném slazeném mléce (metodou 
1 uvedenou v příloze II), 

– v zahuštěném slazeném částečně 
odtučněném mléce (metodou 1 uvedenou 
v příloze II), 

– v zahuštěném slazeném odtučněném 
mléce (metodou 1 uvedenou v příloze II). 

II. Stanovení aktivity fosfatázy 
– v sušeném vysokotučném mléce 

(metodou 7 nebo 8 uvedenou v příloze 
II), 

– v sušeném plnotučném mléce (metodou 
7 nebo 8 uvedenou v příloze II), 

– v sušeném částečně odtučněném mléce 
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Příl. 1 bod 
III 
 

(metodou 7 nebo 8 uvedenou v příloze 
II), 

– v sušeném odtučněném mléce (metodou 
7 nebo 8 uvedenou v příloze II). 

III. Stanovení vlhkosti 
– v sušeném vysokotučném mléce 

(metodou 2 uvedenou v příloze II), 
– v sušeném plnotučném mléce (metodou 

2 uvedenou v příloze II), 
– v sušeném částečně odtučněném mléce 

(metodou 2 uvedenou v příloze II), 
– v sušeném odtučněném mléce (metodou 

2 uvedenou v příloze II). 
§10 odst. 4 

 
(4) Při kontrole teploty zmrazených potravin se 
postupuje v souladu s postupy uvedenými v 
české technické normě upravující metody 
zkoušení zmrazených výrobků: ČSN 56 0290-
7 Metody zkoušení zmrazených výrobků - 
Část 7: Měření teplot.  

31992L0002 
 

Příl. 2 odst. 
1 až 6 

 

METODA MĚŘENÍ TEPLOTY HLUBOCE 
ZMRAZENÝCH POTRAVIN URČENÝCH 
K LIDSKÉ SPOTŘEBĚ 
 

§10 odst.5 
 

6) Při kontrole fyzikálních a chemických znaků 
některých cukrů se postupuje v souladu 
s postupy uvedenými v českých technických 
normách 

a) ČSN 56 0160 Metody zkoušení 
cukrovarských výrobků, 
b) ČSN 56 0160-3 Metody zkoušení 
cukrovarských výrobků -  Stanovení ztráty 
sušením a sušiny,  
c) ČSN 56 0160-5 Metody zkoušení 
cukrovarských výrobků - Stanovení sacharózy 
polarizací, 
d) ČSN 56 0160-6 Metody zkoušení 
cukrovarských výrobků - Část 6: Stanovení 
popela, 
e) ČSN 56 0160-7 Metody zkoušení 

31979L0796 
 

Ćl. 1 odst. 
1 

Členské státy stanoví, že analýzy nezbytné 
k ověření kritérií uvedených v příloze I musí 
být prováděny podle metod popsaných 
v příloze II této směrnice. 
 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORNA7HBFVNC)



 
6 

 

cukrovarských výrobků - Stanovení obsahu 
redukujících látek, 
f) ČSN 56 0160-17 Metody zkoušení 
cukrovarských výrobků - Část 17: Stanovení 
obsahu sušiny (A. Metoda sušení za 
sníženého tlaku, B. Refraktometrická metoda), 
nebo  
g) ČSN 56 0160-18 Metody zkoušení 
cukrovarských výrobků. Část 18: Stanovení 
glukózového ekvivalentu (Metoda podle Lanea 
a Eynona s konstantním titrem). 

 
Číslo předpisu EU (CELEX) Název předpisu EU 
31979L1067 

 
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 

32002L0063 
 

Směrnice Komise 2002/63/ES ze dne 11. července 2002, kterou se zavádějí metody Společenství 
pro odběr vzorků určených k úřední kontrole reziduí pesticidů v produktech rostlinného a 
živočišného původu a na nich a kterou se zrušuje směrnice 79/700/EHS 

31992L0002 
 

První směrnice Komise 92/2/EHS ze dne 13. ledna 1992, o postupu odběru vzorků a metodách 
analýzy Společenství při kontrole teploty u hluboce zmrazených potravin určených k lidské 
spotřebě 

31986L0424 
 

První směrnice Komise 86/424/EHS ze dne 15. července 1986, o metodách odběru  vzorků k 
chemickým analýzám potravinářských kaseinů a kaseinátů 

31987L0524 
 

První směrnice Komise 87/524/EHS ze dne 6. října 1987, o metodách pro analýzu trvanlivých 
mléčných výrobků 

31985L0503 
 

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

31979L0796 
 

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 
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