
V. 
VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 

Návrh vyhlášky o odběru, přípravě a metodách zkoušení kontrolních vzorků potravin a tabákových výrobků  

Materiál byl rozeslán do mezirezortního připomínkového řízení dopisem ministra zemědělství čj. 47980/2015-MZE-12152, ze dne 26. října 2015, 
s termínem dodání stanovisek do 18. listopadu 2015. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce. 

Resort Připomínky Vypořádání 
 
Ministerstvo dopravy 

 
Doporučující připomínka: 
 
K § 1 odst. 4 
Upozorňujeme na článek 48 odst. 7 legislativních pravidel 
vlády, podle něhož, je-li právní předpis technickým 
předpisem a jako takový byl oznámen Komisi podle 
směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/34/ES 
ze dne 22. června 1998 o postupu při poskytování 
informací v oblasti norem a technických předpisů 
a předpisů pro služby informační společnosti, v platném 
znění, zapracovává se příslušný text deklarující tuto 
notifikaci do závěrečného ustanovení právního předpisu. 
Navrhujeme proto § 1 odst. 4 vypustit a text uvést 
v novém § 14 nadepsaném „Závěrečné ustanovení“. 
Dosavadní ustanovení § 14 a § 15 je třeba odpovídajícím 
způsobem přečíslovat. 
 

 
 
 
Akceptováno. 
Nově § 14 vyhlášky. 
 

 
Ministerstvo financí 

 
Doporučující připomínky: 
 
1. K předkládací zprávě 

Ve druhém odstavci předkládací zprávy došlo k překlepu 
a uvedení nesprávného čísla předmětné vyhlášky. 
Doporučuje se zrevidovat označení vyhlášky. 

 
 
 
Akceptováno. 
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2. K názvu vyhlášky 

Doporučuje se upravit název vyhlášky např. takto „o 
požadavcích na odběr, nakládání a zkoušení 
kontrolních vzorků potravin a tabákových výrobků“. V 
návrhu vyhlášky uvedený název plně neodpovídá 
obsahu úpravy vyhlášky ani zmocňovacímu ustanovení 
§ 18 odst. 1 písm. m) zákona o potravinách a 
tabákových výrobcích, které je formulováno šířeji. Jinými 
slovy řečeno, z názvu vyhlášky plyne, že bude 
upravovat pouze odběr, přípravu a metody zkoušení 
kontrolních vzorků potravin a tabákových výrobků a 
zbylou úpravu obsaženou ve zmocňovacím ustanovení 
bude upravovat jiná vyhláška. Obdobná připomínka se 
vztahuje k § 1 odst. 1 větě první, odst. 2 a 3. 
 

3.  K úvodní větě návrhu vyhlášky 
Doporučuje se slova „(dále jen „zákon“)“ vypustit. 
Upozorňuje se, že v úvodní větě návrhu vyhlášky došlo 
k zavedení zkratky „zákon“ pro zákon o potravinách a 
tabákových výrobcích ve znění pouze jedné novely 
(zákona č. 139/2014 Sb.), ačkoliv v samotném textu 
návrhu vyhlášky je myšlen zákon o potravinách a 
tabákových výrobcích ve znění pozdějších předpisů. 
Dále se doporučuje tuto zkratku nezavádět také z toho 
důvodu, že se vyskytuje pouze jednou v celém návrhu 
vyhlášky, kde ji lze v případě nutnosti nahradit 
normativním odkazem na daný zákon. 

 
4. Obecně k § 1  

V návrhu vyhlášky se u tabákových výrobků používá 
opakovaně pojem "uvádění do oběhu". Implementační 
novela zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a 
tabákových výrobcích a o změně a  doplnění některých 
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 
předložená vládě v říjnu 2015, však ve vztahu k 

 
Vysvětleno. 
Navrhujeme zachovat název vyhlášky a doplnit § 1 odst. 1. 
Název vyhlášky je odpovídající, neboť název přesně opisující 
zmocňovací ustanovení by (s ohledem na rozsah zmocnění § 
18 odst. 1 písm. m) zákona č. 110/1997 Sb.) představoval 
velké množství textu, což nepovažujeme za vhodné. Odkaz 
na zmocňovací ustanovení je uveden v úvodní větě vyhlášky. 
Předmět úpravy bude přesněji vymezen v § 1 odst. 1 vyhlášky 
a upraveny budou i odst. 2 a 3.  
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. 
Slova „(dále jen „zákon“)“ byla vypuštěna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. 
S ohledem na brzkou účinnost novely zákona o potravinách je 
možno namísto „uvádění do oběhu tabákových výrobků“ 
používat výrazů „uvádění na trh“ a „distribuce“.  
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tabákovým výrobkům pracuje s  pojmem "uvádění na 
trh".  Pokud není dán důvod odlišovat formulaci 
„uvádění do oběhu“ a „uvádění na trh“, doporučuje se 
formulaci sjednotit na „uvádění na trh“. V takovém 
případě lze zjednodušit i formulaci odstavce 1 větě první 
sloučením úpravy pro potraviny a tabákové výrobky. 
Toto se doporučuje provést v celém návrhu vyhlášky. V 
případě, že je dán důvod pro odlišnou formulaci, 
požadujeme vysvětlení. 

 
5. K § 1 odst. 1 věta první 

Doporučuje se vypustit čárky před slovy „nebo 
tabákových výrobků“ a před slovy „v rámci státního 
dozoru“. Pokud by zde zůstala čárka zachována, 
jednalo by se o spojku „nebo“ ve vylučovacím významu 
a z této textace by se dalo dovodit, že soulad s právními 
předpisy se hodnotí buď u potravin, nebo u tabákových 
výrobků, nikoli u obojího. Druhá čárka nemá z hlediska 
gramatického význam. Doporučuje se uvést do souladu 
s pravidly českého pravopisu. 

 
6. K § 1 odst. 1 věta druhá 

Doporučuje se vypustit větu druhou. Vymezení pojmu 
„kontrolní vzorek“ v § 1 odst. 1 překračuje rámec 
zmocnění k vydání prováděcího právního předpisu 
uvedeného v § 18 odst. 1 písm. m) bodě 1 zákona o 
potravinách a tabákových výrobcích. Doporučuje se 
tento pojem definovat v uvedeném zákoně. Nadto není 
definice pojmu „kontrolní vzorek“ systematicky vhodně 
zařazena (návrh vyhlášky obsahuje v § 2 definice 
pojmů). 

 
7. K § 1 odst. 2  

Doporučuje se toto ustanovení vypustit, případně 
přeformulovat. Ustanovení § 1 odst. 2 návrhu vyhlášky 
překračuje rámec zmocnění k vydání prováděcího 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. 
Věta druhá byla vypuštěna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. 
Ustanovení bylo přeformulováno na základě požadavků Odboru 
kompatibility. 
  

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORNA7HBFXOM)



4 

právního předpisu uvedeného v § 18 odst. 1 písm. m) 
bodě 1 zákona o potravinách a tabákových výrobcích. 
Text zmocnění odkazuje na stanovení požadavků na 
odběr či přípravu kontrolních vzorků, nikoli pravidla pro 
postup. 

 
8. K § 1 odst. 3 

Doporučuje se ustanovení vypustit, neboť povinnost 
postupovat podle této vyhlášky by měla plynout již ze 
zákonné úpravy. Nadto je předmět úpravy dostatečně 
vymezen v § 1 odst. 1. 

 
9. K § 1 odst. 4 

Doporučuje se uvést návrh vyhlášky do souladu s čl. 48 
odst. 7 Legislativních pravidel vlády a přemístit text § 1 
odst. 4 do závěrečného ustanovení návrhu právního 
předpisu. Zároveň se doporučuje tento text zrevidovat, 
neboť neodpovídá formulaci uvedené v čl. 48 odst. 7 
Legislativních pravidel vlády. 

 
10. K § 2 písm. a) 

Doporučuje se vypustit slovo „kontrolního“ vzhledem k 
výše zavedené legislativní zkratce. 

 
11. K § 2 písm. d) a k § 7 

Doporučuje se vypustit definici pojmu „příprava 
laboratorního vzorku“, neboť obsah této definice je 
fakticky promítnut v rámci § 7, který se přípravou 
laboratorního vzorku zabývá. Definice tohoto pojmu se 
jeví jako nadbytečná. 

 
12. K § 2 písm. e) až i) a k § 3 odst. 2  

Doporučuje se nedefinovat pojmy uvedené v § 2 
písmenech e) až i), které se dále vyskytují pouze v 
jednom výskytu v § 3 odst. 2. Adresát normy se s 
obsahem dané normy může seznámit již při prvním 

 
 
 
 
 
 
Vysvětleno. 
Jedná se o rozvedení § 1 odst. 1 návrhu vyhlášky a vymezení 
vůči § 1 odst. 2.  
 
 
 
Akceptováno. 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno.  
 
 
 
Vysvětleno. 
Považujeme za vhodné pojem nevypouštět. Koncepce vychází 
z dosavadní vyhlášky č. 211/2004 Sb. Dojde pouze 
k přepracování podle připomínky Ministerstva vnitra. 
 
 
 
Vysvětleno.  
Navrhujeme ponechat. V připomínce navržená změna by 
neodpovídala konceptu § 3 především z hlediska přehlednosti. Z 
hlediska definice způsobů odběru je zvolen obdobný postup jako 
ve stávající vyhlášce č. 211/2004 Sb.  
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čtení, nikoli až poté, co si přečte jednotlivé definice 
uvedené výše. Případně přemístěním příslušných 
definic na místo, kde dochází k použití daných pojmů 
(tedy do § 3). 

 
13. K § 2 písm. j) a k), § 3 odst. 4 a k § 11 odst. 1 

Doporučuje se vypustit písmeno j) v § 2 nebo vypustit 
odstavec 1 v § 11, neboť obsahují totožnou úpravu. 
Dále není zřejmý vztah písmene k) v § 2, § 3 odst. 4 a 
odstavce 1 v § 11, tedy zda „výsledek zkoušky“ je totéž, 
co „výsledky laboratorních zkoušek“. Je „zkouška“ totéž 
co „laboratorní zkouška“? 

 
 
 
 
14. K § 3 odst. 1 

Doporučuje se ustanovení vypustit pro jeho 
nadbytečnost. Kdo může odebírat vzorky, tedy že to 
musí být osoba, která je k tomu oprávněna (a zároveň 
proškolena), musí plynout ze zákona (např. § 4 odst. 1 
písm. a) zákona o Státní zemědělské a  potravinářské 
inspekci). Uvedení této skutečnosti ve vyhlášce je pouze 
informativního charakteru. 

 
15. K § 3 odst. 6 

Doporučuje se odstavec 6 vypustit pro nadbytečnost. 
Vzhledem k tomu, že není stanoven specifický postup 
pro odběr vzorku pro jeho hodnocení na místě, není 
zřejmé, proč by se mělo postupovat jinak než podle 
odstavců 1 až 5. 

 
16. K § 4 odst. 1 až 3 

Doporučuje se na konec úvodních částí ustanovení 
doplnit čárku, která oddělí vedlejší větu „jsou-li pro daný 
účel vhodné“. 

 
 
 
 
 
Částečně akceptováno. 
Souhlasíme s vypuštěním definice protokolu o zkoušce z § 2 
písm. j) pro nadbytečnost ve vztahu k § 11 odst. 1. Pokud jde o 
terminologii, výraz „zkouška“ je širší než „laboratorní zkouška“, 
neboť zahrnuje též zkoušení vzorku na místě kontroly (tedy 
mimo laboratoř). Do protokolu o zkoušce se zaznamenávají 
toliko výsledky laboratorních zkoušek, kdežto výsledky zkoušení 
na místě kontroly (typicky se jedná o senzorické hodnocení) se 
zaznamenávají přímo do kontrolních materiálů – ve výsledku do 
protokolu o kontrole sepsaného podle kontrolního řádu. 
 
Akceptováno. 
Ustanovení bylo vypuštěno. Nyní se jedná o § 4 odst. 1. 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. 
Nyní se jedná o § 4 odst. 6. 
 
 
 
 
 
Vysvětleno. 
Podle požadavků Ministerstva vnitra a odboru kompatibility byla 
slova „jsou-li pro daný účel vhodné“ vypuštěna. 
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17. K § 4 odst. 4 

Doporučuje se v § 4 odst. 4 za slovy „konečnému 
spotřebiteli“ vypustit odkaz na poznámku pod čarou č. 5. 
Umístění tohoto odkazu není s ohledem na totožný 
odkaz na konci věty důvodné. 

 
18. K § 4 odst. 4 

S ohledem na název předmětného prováděcího 
nařízení se doporučuje v § 4 odst. 4 nahradit slovo 
„provádění“ slovem „prováděcí“. 

 
19. K § 4 odst. 5 

Doporučuje se za slovo „detekci“ doplnit slovo 
„geneticky“, a to s ohledem na název předmětného 
doporučení Komise. 

 
20. K § 5 odst. 2 písm. b) 

Doporučuje se slova „podle § 12 odst. 1 písm. d) 
kontrolního řádu“ vypustit, případně nahradit pouze 
odkazem na kontrolní řád. Dle dikce § 12 odst. 1 písm. 
d) kontrolního řádu obsahuje protokol o kontrole 
označení kontrolované osoby. Toto označení se v 
předmětném ustanovení, potažmo v celém kontrolním 
řádu, blíže nespecifikuje, není tedy zřejmé, čeho se 
chce navrhovaným ustanovením docílit. 

 
21. K § 5 odst. 2 písm. d) 

Pokud není důvodné rozlišovat v případě potravin 
provozovatele potravinářského podniku a podnikatele v 
případě tabákových výrobků, doporučuje se označení 
pro tento subjekt sjednotit. Zároveň se upozorňuje, že 
od formulace „podnikatel, který vyrábí nebo uvádí do 
oběhu tabákové výrobky“ bylo v zákoně o potravinách a 
tabákových výrobcích upuštěno. 

 

 
Vysvětleno. 
Nyní se jedná o § 5 odst. 4. Odkazy opraveny. Za slovy 
„konečnému spotřebiteli“ bude odkaz na poznámku pod čarou č. 
5, na konci věty bude odkaz na poznámku pod čarou č. 4.  
 
 
Akceptováno. 
Nyní se jedná o § 5 odst. 4. 
 
 
 
Vysvětleno. 
 Ustanovení bylo na základě požadavku Ministerstva vnitra 
vypuštěno. Nyní se jedná o § 5 odst. 5. 
 
 
Akceptováno. 
Nyní se jedná o § 6 odst. 2 písm. b).  
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. 
Nyní se jedná o § 6 odst. 2 písm. d) Navrhujeme ustanovení 
upřesnit – rozdíl u potravin a tabákových výrobků je do jisté míry 
na místě.  
Navrhujeme text: „d) jméno nebo obchodní firmu a adresu 
provozovatele potravinářského podniku nebo podnikatele, pod 
jehož jménem nebo obchodní firmou je potravina nebo tabákový 
výrobek uváděn na trh“. 
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22. K § 5 odst. 2 písm. e) 

Doporučuje se přeformulovat ustanovení § 5 odst. 2 
písm. e). Jednotlivé body nenavazují na text za 
středníkem, body působí tak, že jsou rozvinutím věty za 
středníkem, nikoli údaji o šarži. Dále vedlejší věty v 
jednotlivých bodech zbytečně zahlcují text („je-li 
uvedeno“). Je snad samozřejmé, že pokud šarže 
neobsahuje datum výroby nebo datum použitelnosti, 
nebude takový údaj uveden ani v záznamu o odběru 
vzorku. 

 
23. K § 5 odst. 2 písm. f) 

Není zřejmé, z jakého důvodu se v § 5 odst. 2 písm. f) 
bodě 7 požaduje podpis zástupce kontrolované osoby a 
nikoliv podpis samotné kontrolované osoby.  

 
24. K § 5 odst. 2 písm. g) 

Doporučuje se vypustit čárku za slovy „na trh potravin“. 
Pokud by zde zůstala čárka zachována, jednalo by se o 
spojku „nebo“ ve vylučovacím významu a z této textace 
by se dalo dovodit, že na jednom místě nebo zařízení 
může být odebrána pouze potravina, nebo tabákový 
výrobek. Doporučuje se uvést do souladu s pravidly 
českého pravopisu. 

 
25. K § 6 

Doporučuje se nadpis doplnit o uchovávání vzorku. 
Odstavec 5 obsahuje také úpravu uchovávání vzorků. 
Doporučuje se toto promítnout i do nadpisu. 

 
26. K § 7 

Doporučuje se v odstavci 5 větu druhou vypustit pro 
nadbytečnost. Není zřejmé, z čeho plyne, že laboratorní 
vzorek se připravuje v laboratoři (jediná zmínka o 
laboratoři je uvedena v odstavci 2). Proto není zřejmé, 

 
Akceptováno. 
Nyní se jedná o § 6 odst. 2 písm. e). Písm. e) bude znít: 
„e) údaj o šarži; není-li uveden, uvede se přiměřeně podle 

tohoto písmene údaj o dávce nebo zásilce  
1. označení šarže,  
2. velikost kontrolované šarže nebo její části (zejména 

celkovou hmotnost nebo objem anebo počet kusů), 
3.  datum výroby, je-li uvedeno,  
4. datum použitelnosti nebo datum minimální trvanlivosti, 

je-li uvedeno,“. 
 
Akceptováno. 
Nyní se jedná o § 6 odst. 2 písm. f). Bod 7 bude znít:  
„7. jméno a podpis osoby, která provedla odběr vzorku, a podpis 

kontrolované osoby, popřípadě jejího zástupce,“. 
 
Akceptováno. 
Nyní se jedná o § 6 odst. 2 písm. g) 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. 
Nyní se jedná o § 7. 
 
 
 
Akceptováno. 
Nyní se jedná o § 8 odst. 5 věta druhá. Nově navržené 
ustanovení zní: 

„(5) Laboratorní vzorky lze připravit přímo v místě odběru 
vzorku postupem podle odstavců 1 až 4, pouze pokud 
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proč by se v případě přípravy laboratorního vzorku v 
místě odběru vzorku mělo postupovat jinak. Dále je 
otázkou vztah odkazu uvedenému ve větě druhé 
odstavce 5 a odstavce 2, neboť zde se hovoří o 
laboratoři. Bez dalšího by tak odstavec 2 v případě 
přípravy laboratorního vzorku v místě odběru vzorku 
nemohl být aplikován. 

 
27. K § 9 odst. 1 úvodní část ustanovení 

Doporučuje se vypustit či zrevidovat odkaz na 
poznámku pod čarou č. 6. Poznámka pod čarou č. 6 
odkazuje na Doporučení Komise o technických 
pokynech pro odběr vzorků a detekci geneticky 
modifikovaných organismů. 

 
28. K § 10 odst. 1 

Doporučuje se zrevidovat, zda se česká technická 
norma uvedená v § 10 odst. 1 písm. b) skutečně 
vztahuje k cigaretám a nikoli k tabákovému výrobku 
obecně (např. jako tabák k ručnímu balení cigaret) a 
tedy zda by v tomto duchu nemělo být předmětné 
ustanovení upraveno. 

 
29. K § 11 odst. 2 věta druhá 

Druhou větu odstavce 2 lze číst tak, že vyžaduje-li 
metoda zkoušení, že protokol o zkoušce má obsahovat 
další údaje, pak se v protokolu uvedou. Je to správný 
výklad? 

 
30. K § 12 

S ohledem na pravidla českého pravopisu se 
doporučuje doplnit na konec § 12 úvodní části 
ustanovení chybějící čárku.  

 
31. K poznámkám pod čarou č. 2 a 3 

Návrh vyhlášky obsahuje dvojí různé znění poznámek 

nebude ovlivněno složení vzorku a nedojde k jeho 
znehodnocení.“. 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. 
Ustanovení § 9 odst. 1 bylo přesunuto do nového § 3 odst. 2, 
neboť se týká požadavků na proškolení posuzovatelů. Původní 
odkaz na poznámku pod čarou č. 6 byl vypuštěn.  
 
 
 
Akceptováno. 
Ustanovení bylo přeformulováno. 
  
 
 
 
 
 
Vysvětleno. 
Věta druhá byla na základě připomínky Ministerstva vnitra 
vypuštěna. 
 
 
 
Akceptováno. 
  
 
 
 
Akceptováno. 
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pod čarou č. 2 a 3. Doporučuje se zrevidovat označení 
těchto poznámek pod čarou a zároveň upravit na ně 
vázající se odkazy. 
 

32. K rozdílové tabulce 
Text § 1 odst. 2, který je uveden v rozdílové tabulce, 
neodpovídá textu uvedenému v návrhu vyhlášky. 
Doporučuje se tento text sjednotit. Totéž platí pro text § 
4 odst. 2 a 3. Ostatní body v rozdílové tabulce obsahují 
nadbytečná data v závorkách oproti textu uvedenému v 
návrhu vyhlášky. 
 

33. Obecně 
Doporučujeme opravit číslování poznámek pod čarou a 
ověřit, zda jednotlivé poznámky pod čarou souhlasí s 
odkazy v textu vyhlášky. 
 

 
 
 
 
Akceptováno. 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. 
  
 
 

Ministerstvo kultury Bez připomínek.  

Ministerstvo obrany Bez připomínek.  

Ministerstvo práce a 
sociálních věcí 

Bez připomínek.  

Ministerstvo pro 
místní rozvoj 

Bez připomínek.  

Ministerstvo 
průmyslu a obchodu 

Bez připomínek.  
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Ministerstvo 
spravedlnosti 

 
Doporučující připomínky: 
 
1.   K § 1 odst. 1 

§ 1 odst. 1 návrhu vyhlášky obsahuje dvě odlišná 
normativní ustanovení. První část dotčeného ustanovení 
popisuje předmět úpravy, druhá část vymezuje, co se 
rozumí pojmem „vzorek“. Z důvodu přehlednosti 
požadujeme větu „Za kontrolní vzorek podle zákona 
(dále jen „vzorek“) se považuje též souhrnný vzorek ve 
smyslu přímo použitelných předpisů Evropské unie2) 
nebo standardů a pravidel3).“ přesunout do § 2, který 
vymezuje základní pojmy. 

 
2.   K § 1 odst. 2 

Z dotčeného ustanovení vyplývá, že při odběru, přípravě 
a zkoušení vzorků za účelem zjišťování souladu 
potravin a podmínek jejich výroby nebo uvádění na trh s 
právními předpisy, pokud neexistují pravidla stanovená 
přímo použitelnými předpisy Evropské unie, se 
postupuje podle standardů a pravidel (např. 
Mezinárodní normalizační organizace, Mezinárodní 
organizace pro révu a víno) vhodných pro zamýšlený 
účel nebo podle této vyhlášky. 
Z takto formulovaného ustanovení není zcela zřejmé, na 
základě jakých kritérií se adresát této právní normy 
bude/může rozhodovat, podle jakých předpisů bude 
potřebný vzorek odebírat a provádět jeho kontrolu. 
Z tohoto důvodu považujeme za nutné dotčené 
ustanovení formulovat takovým způsobem, že pokud je 
nějaká oblast, kterou nepokrývají přímo použitelné 
předpisy Evropské unie nebo tato vyhláška, mohou se 
použít i jiné vědecky ověřené metody – např. standardy 
a pravidla Mezinárodní normalizační organizace, 
Mezinárodní organizace pro révu a víno.  
S ohledem na výše uvedené doporučujeme např. 

 
  
 
Akceptováno. 
Věta druhá byla vypuštěna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. 
Ustanovení bylo přeformulováno na základě požadavků Odboru 
kompatibility. 
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následující znění § 1 odst. 2 návrhu vyhlášky: „Při 
odběru, přípravě a zkoušení vzorků za účelem 
zjišťování souladu potravin a podmínek jejich výroby 
nebo uvádění na trh s právními předpisy, pokud 
neexistují pravidla stanovená přímo použitelnými 
předpisy Evropské unie2), se postupuje podle této 
vyhlášky. Pokud nelze postupovat podle věty první, 
použijí se standardy a pravidla vhodné pro zamýšlený 
účel3).“  
 

3.   K § 5 odst. 2 písm. d) 
Dotčené ustanovení obsahuje pojem „obchodní název“. 
Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zná pouze 
termín „název“, tj. jméno právnické osoby, „obchodní 
firmu“, tj. jméno, pod kterým je podnikatel zapsán do 
obchodního rejstříku a pojem „jméno“, tj. jméno a 
příjmení, popř. další jména člověka. Pojem „obchodní 
název“ nepoužívají ani jiné zákony.  
S ohledem na výše uvedené požadujeme v dotčeném 
ustanovení danou terminologii upravit.    

 
4.   K § 8 

Doporučujeme za slova „podle § 3 nebo“ doplnit „§“. 
 
5.   K poznámkám pod čarou 

Upozorňujeme na duplicitní číslování poznámek pod 
čarou, a proto požadujeme dát poznámky pod čarou do 
souladu s čl. 47 odst. 3 Legislativních pravidel vlády, 
podle kterého se poznámky pod čarou uvádějí v 
souvislém pořadí. V této souvislosti dále požadujeme 
náležité přečíslování odkazů na poznámky pod čarou. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. 
Nyní se jedná o § 6 odst. 2 písm. d). Místo pojmu „obchodní 
název“ je nyní uvedeno „obchodní firma“. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vysvětleno. 
Původní ustanovení § 8 bylo pro nadbytečnost vypuštěno. 
 
Akceptováno. 
 
 
 
 
  

Ministerstvo školství 
mládeže a 
tělovýchovy 

Bez připomínek.  
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Ministerstvo vnitra 

 
Zásadní připomínky: 
 
1.   Obecně: 

V navrhované vyhlášce je velmi nejasně či přímo 
nevhodně vymezen její vztah k evropské právní úpravě 
a také k dalším systémům regulace v oblasti kontroly 
potravin.  
1. Obzvláště zavádějící v tomto směru je ustanovení § 1 
odst. 2, které pro případ absence přímo použitelné 
evropské právní úpravy (to však není třeba výslovně 
zmiňovat) přináší subsidiární použití “standardů a 
pravidel vhodných pro zamýšlený účel“ nebo předmětné 
vyhlášky. Není přitom vůbec zřejmé (a odpověď 
nepodává ani velmi stručné odůvodnění návrhu), za 
jakých podmínek by se který z těchto dvou pramenů měl 
uplatnit. Také samotné zmíněných standardů a pravidel 
je nejasné, když je provedeno příkladmo pomocí 
poznámky pod čarou (která nemá normativní význam) a 
je vázáno na jejich vhodnost pro zamýšlený účel. Nyní 
navržené řešení se tak jeví podstatně méně určité a pro 
praktickou aplikaci vhodné než stávající úprava v § 1 
odst. 2 vyhlášky č. 211/2004 Sb. Vzhledem k tomu, že 
zákon o potravinách a tabákových výrobcích (dále též 
jen „zákon“) s využitím „standardů a pravidel“ nepočítá, 
není přijatelné, aby jejich inkorporaci do normativního 
rámce prováděl až právní předpis podzákonné právní 
síly.   
2. Obecně není možné vázat použití určitých norem na 
skutečnost, že jsou „vhodné“ (viz obě věty § 1 odst. 2 i 
např. § 4 odst. 2 a 3 ve vztahu k českým technickým 
normám či § 8 ve vztahu k metodám zkoušení).  
3. Rozsah a intenzita použití evropské právní úpravy 
vyplývá přímo z ní (např. aplikační přednost nařízení), 
a proto českému právnímu předpisu nepřísluší se k této 
otázce vůbec vyjadřovat. Vůbec již pak není možné 

 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. 
Ustanovení bylo přeformulováno na základě požadavků Odboru 
kompatibility. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. 
Ustanovení bylo přeformulováno. 
 
 
Vysvětleno. 
Nyní § 5 odst. 4 - přiměřenost použití pravidel uvedených 
v příloze V. prováděcího nařízení č. 543/2011. Toto nařízení se 
obecně netýká kontrol shody ovoce a zeleniny s obchodními 
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upravit „přiměřené použití“ přímo použitelného předpisu 
Evropské unie, jak je to navrhováno v § 4 odst. 4 či 
„přihlédnutí“ v odstavci 5 téhož paragrafu.    
Požadujeme proto navrhovanou vyhlášku ve výše 
nastíněných ohledech přepracovat. 
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní. 

 
 
2.   K § 1 odst. 1: 

Definici kontrolního vzorku, jak vyplývá z § 2 písm. a) 
zákona, nelze rozšiřovat v prováděcím právním 
předpise. Poslední věta § 1 odst. 1 je proto v rozporu s 
tím, že může být obsaženo v právním předpise 
podzákonné právní síly, a z tohoto důvodu ji 
požadujeme vypustit. Pokud jde o odkaz na přímo 
použitelný předpis Evropské unie nebo standardy a 
pravidla, odkazujeme na výše uvedenou obecnou 
zásadní připomínku. 
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní. 

 
3.   K § 3 odst. 1: 

Dle zmocňovacího ustanovení § 18 odst. 1 písm. m) 
bod 2 zákona by v navrhované vyhlášce měly být 
stanoveny „požadavky na odbornou kvalifikaci osob 
provádějících odběr a přípravu kontrolních vzorků“. Toto 
zmocnění není dle našeho názoru naplněno 
ustanovením konstatujícím, že „odběr vzorku provádí 
osoba k této činnosti oprávněná a řádně proškolená“, 
který je doplněn odkazem v poznámce pod čarou s 
demonstrativním výčtem zákonů. Připomínáme přitom, 
že poznámka pod čarou nemá s ohledem na čl. 47 odst. 
1 Legislativních pravidel vlády normativní význam.    
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní. 

 
 
 

normami v maloobchodu, na který cílí § 5 odst. 4, ale samo 
nařízení předpokládá, že členské státy tuto kontrolu samy 
upraví. Česká republika tak učiní přiměřeným použitím postupů 
stanovených nařízením pro kontrolu velkoobchodu. Z hlediska 
bližšího vysvětlení poukazujeme na čl. 17 odst. 1 tohoto 
nařízení. Toto řešení pokládáme za velmi případné. Ustanovení 
v odst. 5 bylo vypuštěno. 
 
Akceptováno. 
Definice kontrolního vzorku byla vypuštěna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. 
Navrhuje se vložit nový § 3, který ohledně obecných požadavků 
na odbornou způsobilost odkáže na požadavky nařízení č. 
882/2004 a ohledně odborné způsobilosti k senzorickému 
hodnocení převezme a rozšíří původní § 9 odst. 1. § 3 zní: 

„§ 3 
 Požadavky na odbornou kvalifikaci  

(1) Odběr, přípravu a metody zkoušení vzorku provádí osoba 
řádně proškolená k prováděné činnosti podle pravidel 
stanovených přímo použitelným předpisem Evropské unie o 
úředních kontrolách2). 
(2) Senzorické hodnocení vzorku v laboratoři nebo na místě 
provádí osoby k této činnosti oprávněné7) a řádně 
proškolené6) v souladu s požadavky českých technických 
norem upravujících postup a výcvik posuzovatelů 
a) ČSN ISO 5496 Senzorická analýza – Metodologie – 
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Doporučující připomínka: 
 
K § 11 odst. 2: 
Poslední věta ustanovení je značně neurčitá, když nedává 
jasné vymezení, co má být v protokolu obsaženo. Tím je 
v rozporu se zákonným zmocněním ke stanovení náležitostí 
protokolu o zkoušce.  
 
Připomínky legislativně technické: 
 
K § 1 odst. 2 a 3: 
Text těchto ustanovení doporučujeme z hlediska použitých 
formulací uvést do souladu se zmocňovacím ustanovením 
§ 18 odst. 1 písm. m) zákona.  

Zasvěcení do problematiky a výcvik posuzovatelů při 
zjišťování a rozeznávání pachů,  

b) ČSN ISO EN 8586 Senzorická analýza – Obecná směrnice 
pro výběr, výcvik a sledování vybraných posuzovatelů a 
odborných senzorických posuzovatelů, 

c) ČSN ISO 8587 Senzorická analýza – Metodologie – 
Pořadová zkouška, 

d) ČSN ISO 11036 Senzorická analýza – Metodologie – Profil 
textury,  

e) ČSN ISO 11037 Senzorická analýza – Pokyny pro 
senzorické hodnocení barvy výrobků, 

f) ČSN ISO 8588 Senzorická analýza – Metodologie – 
Zkouška „A" – „ne A", nebo 

g) ČSN ISO 3972 Senzorická analýza – Metodologie – 
Metoda zkoumání citlivosti chuti.  

h) ČSN ISO 4120 Senzorická analýza. Metodologie – 
Trojúhelníková zkouška,  

i) ČSN EN ISO 5495 Senzorická analýza. Metodologie – 
Párová porovnávací zkouška, 

j) ČSN EN ISO 10399 Senzorická analýza. Metodologie – 
Zkouška duo-trio.“. 

 
 
 
Akceptováno. 
Věta byla vypuštěna. Obsah protokolu je stanoven v čl. 5.10.3.1 
normy ČSN EN ISO/EC 17025. 
 
 
 
 
 
Akceptováno. 
Ustanovení bylo přeformulováno na základě požadavků Odboru 
kompatibility. 
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K odkazům na technické normy: 
Odkazy na české technické normy doporučujeme 
dopracovat a uvést do souladu s čl. 45a odst. 2 
Legislativních pravidel vlády.  
 
K § 2 – k poznámkám pod čarou č. 2 a 3: 
Upozorňujeme, že jsou uvedeny duplicitně poznámky pod 
čarou č. 2 a 3, ve kterých je nadto odkazováno na různé 
normy. S ohledem na nepřehlednost takovéhoto 
uspořádání ve vztahu k normativnímu textu navrhujeme 
předmětné poznámky pod čarou spolu s následujícími 
přečíslovat.  
 
K § 2 písm. d): 
Doporučujeme upravit tak, aby příklady možných způsobů 
přípravy laboratorního vzorku byly uvedeny (pokud je vůbec 
nutné je uvádět) až na konci obecné definice, 
tj. doporučujeme použít formulaci „přípravou laboratorního 
vzorku souhrn operací s potravinou nebo tabákovým 
výrobkem, nutných k přeměně vzorku na laboratorní vzorek, 
například …“. 
 
K § 4 odst. 4: 
Odkaz na přílohu V přímo použitelného předpisu Evropské 
unie neodpovídá odkazu v poznámce pod čarou č. 5 
směřujícímu k čl. 17 prováděcího nařízení Komise 
543/2011/EU.   
 
K § 5 odst. 2 písm. d): 
Doporučujeme pojem „obchodní název“ nahradit, ve smyslu 
občanského zákoníku, pojmem „obchodní firma“, jak je 
tomu ostatně i na řadě míst zákona. 

 
Akceptováno. 
 
 
 
 
Akceptováno. 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. 
Nyní se jedná o § 5 odst. 4. 
 
 
 
 
Akceptováno. 
Nyní se jedná o § 6 odst. 2 písm. d). 
 

 
Ministerstvo 
zahraničních věcí 

 
Bez připomínek.  
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Ministerstvo 
zdravotnictví 

 
Zásadní připomínky: 
 
K § 1 odst. 1  
Uvádí se, že návrh vyhlášky zapracovává příslušné 
předpisy Evropské unie s odkazem na poznámku pod čarou 
č. 1, kde je na prvním místě uvedeno nařízení (ES) 
č. 882/2004. Nicméně nařízení je přímo použitelným 
právním předpisem, který se do národního právního řádu 
nezapracovává. Pokud však návrh vyhlášky adaptuje cit. 
nařízení ve větší míře, je třeba do úvodní věty doplnit 
„..a upravuje v návaznosti na přímo použitelné předpisy 
Evropské unie.“ a konkrétní adaptující ustanovení pak 
promítnout do rozdílové tabulky. V opačném případě je 
třeba odkaz na cit. nařízení z poznámky pod čarou č. 1 
vypustit a doplnit jej do konkrétního ustanovení, které 
adaptaci zajišťuje. 
 
K § 3 odst. 3  
Věta první podle našeho názoru nedává smysl („dílčí vzorky 
se z balených potravin odeberou bez porušení obalu 
určeného pro spotřebitele“), protože máme za to, že při 
odběru vzorků z balených potravin vždy dojde k poškození 
spotřebitelského balení. Požadujeme větu přeformulovat 
nebo alespoň vysvětlit v odůvodnění, jak má být v těchto 
situacích postupováno. 
 
K odůvodnění 
V bodu 1.4. se uvádí, že dotčenými subjekty jsou dozorové 
orgány v působnosti Ministerstva zemědělství a Ministerstva 
zdravotnictví, přičemž v bodu 9. Konzultace a zdroje dat se 
uvádí, že základem pro zpracování RIA byly podklady 
poskytnuté od SZPI. Žádáme o vysvětlení, proč nebyly 
vedeny konzultace se všemi dotčenými dozorovými orgány, 

 
 
 
Akceptováno. 
Text § 1 a poznámky pod čarou č. 1 byl upraven. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vysvětleno. 
Jedná se o nedorozumění. Dílčí vzorky se (kromě z nebalených 
potravin) odeberou včetně obalu pro spotřebitele. Není zapotřebí 
porušit obal. Obal může být porušen během následné přípravy 
laboratorního vzorku nebo vlastního zkoušení. 
 
 
 
 
Vysvětleno. 
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nebo o jasné stanovení, že tato vyhláška se na jiné 
dozorové orgány s výjimkou SZPI nevztahuje. 
 
Doporučující připomínky: 
 
K návrhu vyhlášky obecně 
Protože je navrhovaná vyhláška technickým předpisem, 
který podstoupí notifikační proces, doporučujeme před 
zrušovací ustanovení vložit ustanovení o provedení 
technické notifikace návrhu právního předpisu v tomto 
znění: „Tato vyhláška byla oznámena v souladu se směrnicí 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/1535 ze dne 9. 
září 2015 o postupu při poskytování informací v oblasti 
technických předpisů a předpisů pro služby informační 
společnosti, v platném znění.“.  
 
K § 1 a § 2  
Není zřejmé, k čemu se vztahují poznámky pod čarou č. 2 
a 3; odkazy na ně jsou v textu uvedeny dvakrát a vždy s 
jiným obsahem. Doporučujeme upravit. 
 
K odůvodnění, části B  
V posledním odstavci je zmiňována potřeba notifikačního 
procesu podle směrnice 98/34/ES, avšak tato směrnice byla 
nedávno nahrazena směrnicí Evropského parlamentu 
a Rady (EU) 2015/1535 ze dne 9. září 2015 o postupu při 
poskytování informací v oblasti technických předpisů 
a předpisů pro služby informační společnosti. Odkaz je tedy 
třeba v tomto smyslu upravit. 
 
K odůvodnění, bodu 1.3. 
Doporučujeme do této části rovněž doplnit zmínku 
o směrnici Evropského parlamentu a Rady 2014/40 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 

 
 
 
 
 
Akceptováno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. 
 
 
 
 
Akceptováno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. 
S ohledem na blížící se transpoziční lhůtu byla směrnici do 
odůvodnění doplněna. V textu vyhlášky byla doplněna také do 
poznámky pod čarou č. 1. 
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směrnice 2001/37/ES a její vztah k předkládanému 
právnímu předpisu. 
 

 
Ministerstvo 
životního prostředí 

 
Doporučující připomínka: 
 
V ustanovení § 4 odst. 5 návrhu vyhlášky doporučujeme 
za slovo "detekci" vložit slovo "geneticky" (znění textu po 
úpravě "Při odběru vzorků pro detekci geneticky 
modifikovaných organismů…"). 
 

 
 
 
Vysvětleno. 
 Ustanovení bylo na základě požadavku Ministerstva vnitra 
vypuštěno. Nyní se jedná o § 5 odst. 5. 

Úřad vlády – 
místopředseda 
vlády pro vědu, 
výzkum a inovace 

Bez připomínek.  

Úřad vlády – ministr 
a předseda 
Legislativní rady 
vlády 

Bez vyjádření.  

Úřad vlády – vedoucí 
Úřadu vlády 

Bez připomínek.  

 
Úřad vlády – odbor 
kompatibility 

 
Po stránce formální: 
 
Předkladatel splnil částečně formální náležitosti týkající se 
vykazování slučitelnosti s právem EU, jak vyplývají zejména 
z Legislativních pravidel vlády, v platném znění, a z přílohy 
k usnesení vlády ze dne 12. října 2005 č. 1304, o 
Metodických pokynech pro zajišťování prací při plnění 
legislativních závazků vyplývajících z členství České 
republiky v Evropské unii, v platném znění. 
 
V části odůvodnění týkající se slučitelnosti návrhu s právem 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. 
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EU jsou vyjmenovány pouze dotčená nařízení, nikoli už 
směrnice, které jsou však v samotném návrhu správně 
uvedeny celexovým číslem pod implementačními 
ustanoveními a rovněž v rozdílové tabulce. Požadujeme 
jejich výčet doplnit do příslušné části odůvodnění. 
 
Po stránce materiální: 
Stav relevantní právní úpravy v právu EU:  
Návrhu vyhlášky se dotýkají tyto předpisy EU: 
• 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, 

• 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 Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 
1333/2008 ze dne 16. prosince 2008 potravinářských 
přídatných látkách, 

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

• 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, 

• první směrnice Komise 79/1067/EHS ze dne 13. 
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listopadu 1979, kterou se stanoví analytické metody 
Společenství pro zkoušení určitých druhů zahuštěného a 
sušeného mléka určeného k lidské spotřebě, 

• 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, 

• 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, 

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

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

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

• 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, a 

• směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2015/1535 ze dne 9. září 2015 o postupu při poskytování 
informací v oblasti technických předpisů a předpisů pro 
služby informační společnosti. 

 
Připomínky a případné návrhy změn:  
 
K odkazu na technické normy obecně: 
V návrhu vyhlášky je ohledně postupu odběru vzorků a 
jejich kontroly odkazováno na české technické normy, a to 
jak v oblasti harmonizované, tak neharmonizované. V obou 
případech musí být v prvé řadě naplněn požadavek čl. 45a 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vysvětleno. 
Postup odběru vzorků a jejich kontroly je prováděn vždy „v 
souladu s postupy uvedenými v českých technických normách“. 
Tím bude zajištěna možnost provedení i jiným technickým 
řešením garantujícím stejnou nebo vyšší úroveň ochrany 
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LPV a do dotčených ustanovení zákona doplněno, že lze 
odběr či kontrolu provést i jiným technickým řešením 
garantujícím stejnou nebo vyšší úroveň ochrany 
oprávněných zájmů. V neharmonizované oblasti by pak 
odkaz na technické normy měl být v pořádku. Problém tímto 
doplněním nicméně není odstraněn v případě oblasti 
harmonizované. Transpozice směrnic a implementace 
unijních předpisů obecně musí být zajištěna právním 
předpisem. Výjimečné použití jiných než právních předpisů 
se dle čl. 14 týká pouze případů, kdy to zákon umožňuje a 
kdy obsah tohoto předpisu bezprostředně neupravuje práva 
a povinnosti fyzických a právnických osob ani kompetence 
správních úřadů nebo orgánů uzemní samosprávy. Lze mít 
pochybnosti o tom, zda situace upravené návrhem vyhlášky 
lze subsumovat pod tento případ. Každopádně je však z 
hlediska transpozice zcela nevyhovující fakt, že technické 
normy nejsou volně přístupné. Osoby dle unijních předpisů 
dotčené musí mít možnost se s transpozičním předpisem 
seznámit a není akceptovatelné, aby byl přístup k těmto 
předpisům zpoplatněn. Požadujeme proto v prvé řadě 
doplnit možnost jiného způsobu dle čl. 45a LPV, v druhé 
řadě pak ideálně harmonizovanou úpravu netransponovat 
skrze zpoplatněné technické normy, případně bližší 
vyjádření předkladatele k dotčenému problému.  
Tato připomínka je zásadní. 
 
K „vhodnosti“ norem: 
Co znamená podmínka použití norem, jen pokud jsou tyto „ 
pro daný účel vhodné“? Nejsou-li vhodné, jak bude adresát 
těchto ustanovení postupovat? Či tato poznámka směřuje k 
jinému postupu provedení, který musí být umožněn dle čl. 
45a LPV, jak je uvedeno v připomínce výše? Požadujeme 
vysvětlit. Tato připomínka je zásadní. 
 
K § 1 odst. 1: 
Požadujeme vyjasnit, které unijní předpisy jsou konkrétně 

oprávněných zájmů. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. 
Slova „jsou-li pro daný účel vhodné“ byla z textu vyhlášky 
vypuštěna. 
 
 
 
 
 
Akceptováno. 
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implementovány prostřednictvím této vyhlášky. Jedná-li se 
pouze o směrnice, jak by plynulo z textu návrhu, pak nelze 
zmiňovat nařízení v poznámce p. čarou č. 1. Pokud je však 
prostřednictvím návrhu vyhlášky rovněž adaptován právní 
řád na přímo použitelné předpisy, pak je třeba uvést návětí 
§ 1 do souladu s čl. 48 odst. 4 LPV a implementaci těchto 
nařízení vyznačit podtržením implementačních ustanovení v 
textu návrhu a v rozdílové tabulce. Tato připomínka je 
zásadní. 
 
K § 1 odst. 2: 
Upozorňujeme předkladatele na nesoulad textu tohoto 
ustanovení v samotném návrhu a v rozdílové tabulce. V 
každém případě je nutné v návrhu vyhlášky uvést, že 
vyhláška se použije, neobsahuje-li dotčenou úpravu přímo 
použitelný předpis. V tomto kontextu pak není zcela jasné, 
kdy se postupuje podle zmíněných „standardů a pravidel“ 
Je vhodné se k tomu vyjádřit alespoň v odůvodnění. 
 
K poznámkám pod čarou č. 2 a 3 a odkazu na přímo 
použitelný předpis: 
Přímo použitelný předpis je vhodné v textu návrhu alespoň 
genericky specifikovat, např. dovětkem „v oblasti…“. Dále 
není žádoucí v poznámce pod čarou uvádět jejich 
demonstrativní výčet, ale taxativní výčet všech nařízení, 
která podstatně souvisejí s daným návrhem. 
 
K odkazu na směrnici 98/34/ES a § 1 odst. 4: 
Upozorňujeme předkladatele, že směrnice 98/34/ES byla 
zrušena směrnicí 2015/1535, proto je nutné odkaz na 
směrnici 98/34/ES nahradit jak v textu, tak v odůvodnění, 
odkazem na novou směrnici. V souladu s čl. 48 odst. 7 LPV 
by pak informace o notifikaci měla být až v závěrečných 
ustanoveních návrhu. Tato připomínka je zásadní. 
 
Závěr: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. 
Ustanovení § 1 odst. 2 upraveno. Rozdílová tabulka 
upravena. 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. 
Odkazy byly změněny. 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. 
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Text návrhu vyhlášky je s právem EU jen částečně 
slučitelný. 
 

Nejvyšší kontrolní 
úřad 

Bez vyjádření.  

Český statistický 
úřad 

Bez připomínek.  

Český báňský úřad Bez připomínek.  

Český 
telekomunikační 
úřad 

Bez vyjádření.  

Český úřad 
zeměměřičský a 
katastrální 

Bez připomínek.  

Energetický 
regulační úřad 

Bez vyjádření.  

Správa státních 
hmotných rezerv 

Bez připomínek.  

Státní úřad pro 
jadernou 
bezpečnost 

Doporučující připomínka: 
Doporučujeme upravit definici kontrolního nákupu v § 2 
písm. i) tak, aby byl její obsah jednoznačný. Definice 
uvádí, že nákupem je „převzetí vzorku… a odběr vzorku 
z obdrženého substrátu“, a tudíž je definice vnitřně 
inkoherentní, jelikož staví vedle sebe „převzetí vzorku“ a 
„odběr vzorku z obdrženého substrátu“. Vzhledem 
k tomu, že dle definice se vzorek odebírá ze substrátu, 
měla by být zřejmě použita dikce „převzetí substrátu 

 
 
Akceptováno. 
Návrh definice kontrolního nákupu byl změněn. Nyní zní:  
„j) kontrolním nákupem odběr vzorku poskytnutého 
kontrolovanou osobou orgánu dozoru bez jeho předchozí 
identifikace provedený převzetím vzorku orgánem dozoru,“. 
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poskytnutému orgánu dozoru kontrolovanou osobou bez 
předchozí identifikace orgánu dozoru a odběr dílčího 
vzorku nebo dílčích vzorků z obdrženého substrátu“. 

Úřad pro ochranu 
hospodářské 
soutěže 

Bez připomínek.  

Úřad pro technickou 
normalizaci, 
metrologii a státní 
zkušebnictví 

Bez vyjádření.  

Úřad průmyslového 
vlastnictví 

Bez připomínek.  

Svaz měst a 
obcí ČR 

Bez připomínek.  

Agrární komora ČR Bez vyjádření.  

Asociace 
samostatných 
odborů 

Bez připomínek.  

Českomoravská 
konfederace 
odborových svazů 

Bez připomínek.  

Družstevní 
asociace ČR 

Bez připomínek.  

Hospodářská 
komora ČR 

Bez připomínek.  

Konfederace Bez připomínek.  
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zaměstnavatelských 
a podnikatelských 
svazů ČR 

Úřad pro technickou 
normalizaci, 
metrologii a státní 
zkušebnictví 

Bez připomínek.  

V Praze dne 26. 1. 2016 
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