
 

 

II. 
 

ODŮVODNĚNÍ 
 

 
OBECNÁ ČÁST 
 
a) Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad - RIA 

 
 

1. Důvod předložení a cíle 
 

1.1 Název 
 

Návrh vyhlášky o stanovení malého množství potravin osvobozených od požadavku 
na povinné deklarování výživových údajů. 

 
1.2 Definice problému 
 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 ze dne 25. října 2011 
o poskytování informací o potravinách spotřebitelům, o změně nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 a (ES) č. 1925/2006 a o zrušení směrnice Komise 
87/250/EHS, směrnice Rady 90/496/EHS, směrnice Komise 1999/10/ES, směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 2000/13/ES, směrnic Komise 2002/67/ES a 2008/5/ES  
a nařízení Komise (ES) č. 608/2004 stanovuje s účinností od 13. prosince 2016 povinnost 
deklarovat na obalech potravin povinné výživové údaje (údaj o energetické hodnotě a 
množství tuků, nasycených mastných kyselin, sacharidů, cukrů, bílkovin a soli).  

Povinnými výživovými údaji se budou označovat veškeré potraviny s výjimkou potravin 
uvedených v příloze V nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011, které 
jsou od tohoto požadavku osvobozeny. Mezi potraviny osvobozené od tohoto požadavku 
patří podle přílohy V bodu 19 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 
potraviny dodávané výrobcem v malém množství přímo konečnému spotřebiteli nebo do 
místních maloobchodů přímo zásobujících konečného spotřebitele. 

K zajištění plné adaptace požadavku přílohy V bodu 19 nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 je nezbytné stanovit malé množství potravin 
osvobozených od požadavku na povinné deklarování výživových údajů. Příslušné 
zmocňovací ustanovení bylo do zákona č. 110/1997 Sb. doplněno novelou č. 139/2014 Sb. 
s účinností od 1. ledna 2015. 

 
 

1.3 Popis existujícího právního stavu 
 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 stanovuje povinnost 
označit potraviny povinnými výživovými údaji s účinností od 13. prosince 2016. Výjimku tvoří 
potraviny uvedené v příloze V nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011, 
které jsou od tohoto požadavku osvobozeny. V případě, že provozovatel potravinářského 
podniku uvádí povinné výživové údaje před datem účinnosti, je povinen je uvádět v souladu 
s požadavky tohoto nařízení. 
 

 
1.4 Identifikace dotčených subjektů 

 
Dotčenými subjekty jsou: 
 

- provozovatelé potravinářských podniků, 
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- Státní veterinární správa a 
- Státní zemědělská a potravinářská inspekce. 

 
 

1.5 Popis cílového stavu 
 

Cílovým stavem je stanovení podmínek pro uplatnění výjimky podle přílohy V bodu 19 
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011, čímž budou osvobozeni dotčení 
výrobci od požadavku deklarování povinných výživových údajů. 

 
 
1.6 Zhodnocení rizika 

 
Riziko vyplývající ze zachování současného stavu je v neúměrném finančním zatížení 

a navýšení administrativní zátěže malých výrobců spojené se změnou obalů, případnými 
laboratorními analýzami a pokutami. Zvýšené riziko pokuty bude možné zejména 
v případech, ve kterých je potravina vyráběna s vyšším podílem ruční práce, kdy díky 
závislosti výrobního postupu na schopnostech pracovníka a použitých surovinách lze 
očekávat vyšší variabilitu v obsahu živin. To může způsobovat nesoulad s kontrolními 
zjištěními a deklarovanými výživovými údaji. V návaznosti na to hrozí nebezpečí, že někteří 
provozovatelé potravinářského podniku mohou ukončit svou činnost. Navrhovaná vyhláška 
by měla tyto problémy minimalizovat. 
 
 

2. Návrh variant řešení 
 

Varianta 1 – („nulová“) 
 

 Požadavek na deklaraci povinných výživových údajů podle nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 se bude vztahovat na všechny potraviny bez výjimky. 
Provozovatelé potravinářského podniku budou nuceni investovat do další výměny obalů a 
případně do laboratorních rozborů spojených se stanovením požadovaných údajů. V případě 
provozovatelů potravinářských podniků, kteří vyrábějí potraviny s vyšším podílem ruční 
práce, může dojít k navýšení počtu pokut, protože v tomto případě je složení potraviny 
značně závislé na výrobním postupu a použitých surovinách. Lze tedy očekávat vyšší 
variabilitu v obsahu živin, což může způsobovat nesoulad s kontrolními zjištěními a 
deklarovanými výživovými údaji. Pro dotčené subjekty to může představovat finanční a 
administrativní zátěž. 
 

Varianta 2 – návrh nové vyhlášky o stanovení malého množství potravin 
osvobozených od požadavku na povinné deklarování výživových údajů  

 
Na obalech potravin, které budou tímto právním předpisem osvobozeny od požadavku 

na deklarování povinných výživových údajů, nebude nutné uvádět povinné výživové údaje. 
Provozovatelé potravinářských podniků nebudou vystaveni zvýšené finanční a 
administrativní zátěži spojené s výměnou obalů, případnými laboratorními analýzami a 
pokutami v případech, kdy provozovatel potravinářského podniku vyrábí potraviny s vyšším 
podílem ruční práce a lze s ohledem na postup výroby a suroviny očekávat vyšší variabilitu 
v obsahu živin.  
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3. Vyhodnocení nákladů a přínosů 
 

3.1 Identifikace nákladů a přínosů 
 

Zachování současného stavu přinese od 13. prosince 2016 povinnost uvádět na všech 
potravinách povinné výživové údaje v souladu s požadavky nařízení Evropského parlamentu 
a Rady (EU) č. 1169/2011. 
   
           Pro provozovatele potravinářských podniků to může představovat finanční a 
administrativní zátěž spojenou s úpravami obalů a případnými laboratorními analýzami 
spojenými se stanovením požadovaných údajů. Cena laboratorní analýzy jednoho výrobku 
se pohybuje v rozmezí 6 000 až 8 000 Kč. V případě provozovatelů potravinářských podniků, 
kteří vyrábějí potraviny s vyšším podílem ruční práce, může dojít k navýšení počtu pokut, 
jelikož složení potraviny je v tomto případě značně závislé na výrobním postupu a použitých 
surovinách. Lze tedy očekávat vyšší variabilitu v obsahu živin, což může způsobovat 
nesoulad s kontrolními zjištěními a deklarovanými výživovými údaji. V návaznosti na to může 
dojít k nárůstu administrativní a finanční zátěže na straně dozorových orgánů spojené 
s vyřizováním většího počtu správních řízení. 

 
Navrhovaná vyhláška předpokládá pozitivní hospodářský a finanční dopad na dotčené 

podnikatelské subjekty. Provozovatelé potravinářského podniku, kteří vyrábějí a uvádějí na 
trh malé množství potravin, nebudou vystaveni finanční a administrativní zátěži spojené 
s výměnou obalů, případnými laboratorními rozbory nebo pokutami. V návaznosti na to je 
předpokládaný hospodářský a finanční dosah navrhovaného právního předpisu na státní 
rozpočet a ostatní veřejné rozpočty nulový. Nově navrhovaný právní předpis také 
nepředpokládá negativní sociální dopady ani dopady na životní prostředí. 
 
 

3.2 Vyhodnocení variant 
 

Varianta 1 – tato varianta může vést k neúměrnému finančnímu a administrativnímu 
zatížení malých výrobců. V návaznosti na to hrozí nebezpečí, že někteří provozovatelé 
potravinářského podniku mohou ukončit svou činnost. V souvislosti se zachováním 
současného stavu může dojít také k zvýšení finanční a administrativní zátěže kontrolních 
orgánů.  
 
 Varianta 2 – návrh nové vyhlášky o stanovení malého množství potravin 
osvobozených od požadavku na povinné deklarování výživových údajů – tato navržená 
varianta nezatíží administrativně a finančně jak provozovatele potravinářského podniku, tak 
kontrolní orgány. Tato varianta byla vyhodnocena jako optimální.  
 
 

4. Návrh řešení 
 

4.1 Stanovení pořadí variant a výběr nejvhodnějšího řešení 
 

Jako optimální byla vyhodnocena varianta 2. Provozovatelé potravinářského podniku, 
kteří uvádějí na trh pouze malé množství potravin, tak nebudou vystaveni neúměrné finanční 
zátěži a bude zachována úroveň nabídky na trhu s potravinami. 
 
 

5. Implementace doporučené varianty a vynucování 
 

Orgány odpovědnými za kontrolu jsou Státní veterinární správa a Státní zemědělská 
a potravinářská inspekce, a to v rozsahu kompetencí stanovených zákonem č. 110/1997 Sb. 
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Tyto orgány dozoru jsou odpovědné za kontrolu zemědělských výrobků, potravin a surovin 
určených k jejich výrobě. Jejich kompetence se vztahují na výrobu, skladování, přepravu i 
prodej (včetně dovozu). 
 
 

6. Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí a 
osobních údajů 

 
Navrhovaný právní předpis nezakládá nové zpracování osobních údajů a není jím 

měněno již existující zpracování osobních údajů. 
  

Navrhovaný právní předpis nepředstavuje zvláštní úpravu žádné povinnosti ani 
oprávnění subjektu osobních údajů. 
 
 

7. Zhodnocení korupčních rizik 
 

Navrhovaný prováděcí právní předpis neobsahuje žádné ustanovení, které by bylo 
předmětem korupčního rizika. 
 
 

8. Konzultace a zdroje dat 
 

Všechny varianty řešení byly konzultovány s dotčenými subjekty. Osloveni byli Státní 
veterinární správa, Státní zemědělská a potravinářská inspekce, Potravinářská komora ČR, 
Agrární komora ČR, Svaz faremních zpracovatelů, Asociace soukromého zemědělství ČR a 
jednotliví provozovatelé potravinářských podniků.   

 
Cílem bylo najít řešení, které 

- nepoškodí zájmy spotřebitelů a  
- sníží ekonomický dopad na provozovatele potravinářských podniků. 

 
 

9. Kontakt na zpracovatele RIA 
 
Ing. Hana Bernreiterová 
Odbor potravinářský (18120) 
tel: 221 812 670 
email: hana.bernreiterova@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. c) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových 
výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona 
č. 139/2014 Sb. 
 

Návrh vyhlášky má přímý vztah k předpisům Evropské unie: 
  

- nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.1169/2011 ze dne 25. října 2011 
o poskytování informací o potravinách spotřebitelům, o změně nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 a (ES) č.1925/2006 a o zrušení směrnice 
Komise 87/250/EHS, směrnice Rady 90/496/EHS, směrnice Komise 1999/10/ES, 
směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/13/ES, směrnic Komise 2002/67/ES a 
2008/5/ES a nařízení Komise (ES) č. 608/2004, v platném znění, 

- nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002, 
kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se 
Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti 
potravin, v platném znění. 
 
Navrhovaná právní úprava není technickým předpisem, neboť neobsahuje žádné 

nové technické specifikace ve smyslu čl. 1 písm. c) 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 nepodstoupí notifikační proces podle směrnice 

2015/1535. 
 

Návrh vyhlášky je možno hodnotit jako plně slučitelný s právem Evropské unie.
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ZVLÁŠTNÍ ČÁST 
 
K § 1 
Předmět úpravy byl zpracován podle čl. 48 odst. 2 Legislativních pravidel vlády. Jedná se 
o adaptaci požadavku přílohy V bodu 19 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
č. 1169/2011. Podle tohoto ustanovení se malé množství potravin osvobozuje od deklarování 
povinných výživových údajů, které musí být na obale všech potravin uvedeny v souladu 
s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 ode dne 13. prosince 2016.   
  
K § 2 
Navrhované ustanovení stanoví „malé množství“ potraviny jako takové množství potravin, 
které bylo vyrobeno provozovatelem potravinářského podniku, který splňuje kritéria počtu 
zaměstnanců a ročního obratu stanovené tímto prováděcím právním předpisem. 
 
Pro vymezení počtu zaměstnanců a ročního obratu bylo přihlédnuto ke kategorizaci podniků 
uvedené ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 2013/34/EU ze dne 26. června 2013 
o ročních účetních závěrkách, konsolidovaných účetních závěrkách a souvisejících zprávách 
některých forem podniků, o změně směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/43/ES a 
o zrušení směrnic Rady 78/660/EHS a 83/349/EHS. Směrnice vymezuje jako nejmenší 
jednotku mikropodnik, který definuje jako podnik s průměrným počtem 10 zaměstnanců 
během účetního období a s čistým ročním obratem 700 000 EUR. 
 
Použití čistého ročního obratu není pro účely této vyhlášky vhodné, protože by se vztahoval 
pouze na subjekty, které vedou účetnictví. Z tohoto důvodu je vhodnější přistoupit k obratu 
z pohledu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, 
který se vztahuje jak na osoby, které vedou účetnictví, tak na osoby, které vedou daňovou 
evidenci.  
 
Do uvedeného počtu zaměstnanců se počítají pouze zaměstnanci v pracovním poměru, 
jejichž pracovní pozice uvedená v pracovní smlouvě přímo souvisí s výrobou potravin. Mezi 
takové pracovní pozice patří například kvalitář, obsluha výrobní linky, nákupčí nebo skladník. 
Mezi pracovní pozice, které s výrobou přímo nesouvisí, patří například pracovník úklidu, 
vrátný, řidič přepravy, ostraha, ředitel nebo ekonom. Pro účely této vyhlášky se dále 
nepovažují za pozice související s výrobou potravin činnosti spadající do prvovýroby ve 
smyslu čl. 3 nařízení (ES) č. 178/2002 jako například pěstování plodin včetně sklizně, sběr 
plodin, dojení, rybolov nebo lov. S ohledem na zamýšlený okruh dotčených subjektů byl 
počet zaměstnanců v porovnání se směrnicí 2013/34/EU zdvojnásoben. Pro stanovení 
kritéria průměrného počtu zaměstnanců se vychází ze zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, 
který odkazuje na metodiku Českého statistického úřadu pro výpočet přepočteného 
evidenčního počtu zaměstnanců. Výpočet se provede přepočtem průměrného evidenčního 
počtu zaměstnanců ve fyzických osobách (počet úvazků * počet kalendářních dní / počet 
kalendářních dní v měsíci) podle délky jejich pracovních úvazků na zaměstnavatelem 
stanovenou (plnou) pracovní dobu. 
 
Provozovatel potravinářského podniku musí vhodně doložit, že splňuje podmínky stanovené 
v navrhovaném právním předpise. Vhodný způsob doložení počtu zaměstnanců je například 
předložení pracovních smluv zaměstnanců, kde uvedení pracovní pozice (druhu práce) je 
ze zákona povinné. Za vhodný způsob doložení ročního obratu se považuje předložení 
účetní uzávěrky nebo daňové evidence.  
 
Navrhované ustanovení dále vymezuje pojem „místní maloobchod“. Tento pojem není 
zakotven v žádném přímo použitelném předpise Evropské unie. „Místním maloobchodem“ se 
rozumí potravinářský podnik nebo hospodářství, které provozuje maloobchod ve smyslu čl. 3 
odst. 7 nařízení (ES) č. 178/2002 na území České republiky. Oblast České republiky byla 
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vymezena z pohledu jednotného trhu Evropské unie, na kterém představuje trh České 
republiky lokální (místní) segment. 
 
K § 3 
Nabytí účinnosti navrhované vyhlášky se navrhuje dnem 13. prosince 2016, kdy nabývá 
účinnosti povinnost označit potraviny povinnými výživovými údaji podle nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011. 
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