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III. 

 

ODŮVODNĚNÍ 

 

A. OBECNÁ   ČÁST 

 

Závěrečná zpráva o hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad - RIA 

 

1. Důvod předložení 

1.1 Název 

 Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 76/2003 Sb., kterou se stanoví požadavky 

pro přírodní sladidla, med, cukrovinky, kakaový prášek a směsi kakaa s cukrem, čokoládu a 

čokoládové bonbony, ve znění vyhlášky č. 43/2005 Sb. 

 

1.2 Identifikace problému, cílů, kterých má být dosaženo, rizik spojených s nečinností 

 Hlavním důvodem předložení novely vyhlášky je přizpůsobení požadavků současné 

vyhlášky č. 76/2003 Sb. předpisům Evropské unie. Nezbytnost navrhované právní úpravy 

vychází z povinnosti uvést v účinnost požadavky stanovené směrnicí Evropského parlamentu 

a Rady 2014/63/EU ze dne 15. května 2014, kterou se mění směrnice Rady 2001/110/ES 

o medu, a to v termínu do 24. června 2015. Současně byla upřesněna stávající transpozice 

směrnice Rady 2001/110/ES. 

 

1.3      Popis existujícího právního stavu 

 

 Základním právním předpisem upravujícím povinnosti provozovatele potravinářského 

podniku a podnikatele je zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o 

změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 119/2000 Sb., zákona  

č. 306/2000 Sb. a zákona č. 146/2002 Sb.  

 

 Prováděcí právní předpis, kterým je vyhláška č. 76/2003 Sb., kterou se stanoví 

požadavky pro přírodní sladidla, med, cukrovinky, kakaový prášek a směsi kakaa s cukrem, 

čokoládu a čokoládové bonbony, ve znění vyhlášky č. 43/2005 Sb., v souladu se zmocněním 

v tomto zákoně upravuje některé podrobnosti týkající se mimo jiné také medu, kterého se 

výlučně dotýká navrhovaná změna této vyhlášky. 

 

1.4 Dotčené subjekty 

- provozovatelé potravinářských podniků, 

- Státní veterinární správa ČR, 

- Státní zemědělská a potravinářská inspekce, 

- Potravinářská komora ČR, 

- Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský 

- Český svaz včelařů. 

 

1.5       Popis cílového stavu 

 

 Zajištění plné slučitelnosti vyhlášky č. 76/2003 Sb., kterou se stanoví požadavky pro 

přírodní sladidla, med, cukrovinky, kakaový prášek a směsi kakaa s cukrem, čokoládu a 

čokoládové bonbony, ve znění vyhlášky č. 43/2005 Sb. se směrnicí Evropského parlamentu 
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a Rady 2014/63/EU ze dne 15. května 2014, kterou se mění směrnice Rady 2001/110/ES 

o medu, a to v termínu do 24. června 2015. 

 

2. Návrh variant řešení 

2.1 Varianta 1 – nulová 

 

 Národní právní úprava v oblasti medu nebude plně slučitelná s předpisy Evropské 

unie. To může způsobit potíže v souvislosti s konkurenceschopností na národním, ale 

především na mezinárodním trhu. Dále hrozí nebezpečí sankčních opatření ze strany orgánů 

Evropské unie z důvodu nedokončení harmonizace potravinového práva Evropské unie. 

 

2.2 Varianta 2 - novela vyhlášky č. 76/2003 Sb., kterou se stanoví požadavky pro přírodní 

sladidla, med, cukrovinky, kakaový prášek a směsi kakaa s cukrem, čokoládu a čokoládové 

bonbony, ve znění vyhlášky č. 43/2005 Sb. 

 Do národní právní úpravy v oblasti přírodních sladidel, medu, cukrovinek, kakaového 

prášku a směsi kakaa s cukrem, čokolády a čokoládových bonbonů budou transponovány 

všechny relevantní změny vyplývající ze směrnice EU ve stanoveném termínu (do 24. června. 

2015) a bude odvráceno nebezpečí sankčních opatření ze strany orgánů Evropské unie. 

 

3. Vyhodnocení nákladů a přínosů 

 

3.1 Identifikace nákladů a přínosů 

 Návrh novely vyhlášky nepředpokládá hospodářské a finanční dopady na státní 

rozpočet a na ostatní veřejné rozpočty. Jde pouze o zpřesnění některých požadavků vyhlášky, 

která vychází ze zmocnění v zákoně o potravinách a tabákových výrobcích. 

 Předložená novela nepředpokládá dopady na životní prostředí ani na rovné postavení 

mužů a žen. 

  

3.2 Vyhodnocení nákladů a přínosů variant 

Přijetí vyhlášky je plánováno s ohledem na požadavky vyplývající ze směrnice 

Evropského parlamentu a Rady 2014/63/EU ze dne 15. května 2014, kterou se mění směrnice 

Rady 2001/110/ES o medu. Jedná se o legislativně technické úpravy dosavadní vyhlášky č. 

76/2003 Sb. v části, která se týká medu.  Z tohoto důvodu je předpokládaný hospodářský a 

finanční dosah navrhované právní úpravy na státní rozpočet, ostatní veřejné rozpočty a na 

podnikatelské prostředí České republiky nulový.  

  

3.3 Konzultace 

 Varianty řešení byly konzultovány s dotčenými subjekty. 

 K doplnění či upřesnění některých bodů byli osloveni Státní veterinární správa, Státní 

zemědělská a potravinářská inspekce, Potravinářská komora ČR, Český svaz včelařů a 

jednotliví provozovatelé potravinářských podniků.   

 Cílem návrhu je najít řešení, které 

- nepoškodí zájmy spotřebitelů,  

- nebude mít žádný významný ekonomický dopad na provozovatele potravinářských 

podniků, 
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 Výše uvedené profesní organizace zastupují zájmy převažující většiny dotčených 

subjektů. 

 

4. Návrh řešení 

 

4.1  Zhodnocení variant  

 

 Varianta 1 – tuto variantu není možné použít s ohledem na dosažení slučitelnosti 

s právem Evropské unie. Současná právní úprava a její zachování může způsobit potíže 

v souvislosti s konkurenceschopností na národním, ale především na mezinárodním trhu. Dále 

hrozí nebezpečí nápravných opatření ze strany orgánů Evropské unie z důvodu nedokončení 

harmonizace potravinového práva Evropské unie. 

 

 Varianta 2 – příprava novely vyhlášky č. 76/2003 Sb. - tuto variantu je možné použít, 

a to také s ohledem na termín provedení transpozice směrnice Evropského parlamentu a Rady 

2014/63/EU ze dne 15. května 2014, kterou se mění směrnice Rady 2001/110/ES o medu, 

kterou je nutné provést nejpozději do 24. června 2015.  

 

4.2  Výběr nejvhodnějšího řešení  

  Jako nejvhodnější byla vyhodnocena varianta č. 2. Tím bude zajištěna transpozice 

směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2014/63/EU ze dne 15. května 2014, kterou se mění 

směrnice Rady 2001/110/ES o medu, kterou je nutné provést nejpozději do 24. června 2015.  

 

S ohledem na krátký termín transpozice směrnice 2014/63/EU týkající se medu bude 

přistoupeno k provázání na nařízení EU č. 1169/2011 v následujícím období. 

 

5. Kontakty 

Mgr. Petra Čáslavková 

Odbor potravinářské výroby a legislativy 

Ministerstvo zemědělství ČR 

tel.: 221 813 095 

e-mail: petra.caslavkova@mze.cz. 

 

 

6. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonem, k jehož provedení je 

navržena, včetně souladu se zákonným zmocněním k jejímu vydání a zhodnocení 

souladu navrhované právní úpravy s předpisy Evropské unie, judikaturou 

soudních orgánů a obecnými právními zásadami práva Evropské unie. 

 

 Předložený návrh novely vyhlášky je plně v souladu se zmocněním v § 18 písm. a), b) 

a g) zákona č. 110/1997 Sb. o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění 

některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.  

 Návrh novely vyhlášky je plně slučitelný se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 

2014/63/EU ze dne 15. května 2014, kterou se mění směrnice Rady 2001/110/ES o medu.  

 

 Návrh vyhlášky je přesnou transpozicí požadavků uvedených v prováděcí směrnici, a 

proto není v rozporu s judikaturou soudních orgánů Evropské unie a je v souladu s obecnými 
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zásadami práva Evropské unie (např. zásadou právní jistoty, proporcionality a zákazem 

diskriminace).  

 Na základě těchto skutečností je možné návrh vyhlášky hodnotit jako plně slučitelný s 

právem Evropské unie.  

 

 

7. Předpokládaný hospodářský a finanční dosah navrhované právní úpravy na 

státní rozpočet, ostatní veřejné rozpočty, na podnikatelské prostředí České 

republiky, sociální dopady, dopady na životní prostředí, dopady ve vztahu 

k zákazu diskriminace a k ochraně soukromí a zhodnocení korupčních rizik.  

 

 Návrh novely vyhlášky nepředpokládá hospodářské a finanční dopady na státní 

rozpočet, ostatní veřejné rozpočty ani na podnikatelské prostředí.  

 Návrh transpoziční novely vyhlášky rovněž nepředpokládá sociální dopady ani dopady 

na životní prostředí. Návrh rovněž nemá žádné dopady ve vztahu k zákazu diskriminace ani 

ve vztahu k ochraně soukromí a nepřináší ani žádná korupční rizika.  

 

 

B. ZVLÁŠTNÍ ČÁST 

 

K Čl. I 

 

K bodu 1 - doplnění poznámky pod čarou č. 1 

Doplněna poznámka pod čarou č. 1 o směrnici Evropského parlamentu a Rady 2014/63/EU ze 

dne 15. května 2014, kterou se mění směrnice Rady 2001/110/ES o medu. 

 

K bodu 2 - § 7 písm. l) 

Doplnění v § 7 vychází ze znění Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/63/EU, 

kterou se mění směrnice Rady 2001/110/ES o medu, která definuje, že pyl není považován za 

složku pro účely nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 o poskytování 

informací o potravinách spotřebitelům.  

 

Definice pylu dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 o poskytování 

informací o potravinách spotřebitelům je nezbytná pro rozlišení medu z pohledu potraviny 

jednosložkové, kdy je pyl jeho přirozenou součástí vnesenou do medu při jeho vzniku a pro 

rozlišení od vícesložkové potraviny (např. „med s pylem“), kdy je pyl do medu přidáván 

cíleně nad rámec jeho přirozeného obsahu. V případě jednosložkové potraviny není nutné na 

obalu výrobku pyl jako složku uvádět, V případě, že je pyl do medu přidáván cíleně, je nutné 

tuto skutečnost zohlednit v názvu výrobku (např. Med s pylem) a pyl uvést v seznamu složek.  

 

K bodu 3 - § 8 písm. b)  

Jde o zpřesnění textu v úvodní části ustanovení s tím, že se jedná o „obchodní úpravu medu“ 

při jeho uvádění na trh. Dosavadní znění bylo zavádějící, a proto bylo přistoupeno k tomu 

zpřesnění. 

 

Členění medu se doplňuje v písmenu b) o bod 8 „pekařský med“;  návrh vychází ze znění 

směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/110/ES.  
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K bodu 4  a 5  § 9 odst. 1 

Doplnění úvodního ustanovení vychází ze znění směrnice Evropského parlamentu a Rady 

2014/63/EU, kterou se mění směrnice Rady 2001/110/ES o medu.  

Doplnění slov „na etiketě“ je zpřesněním umístění informací, které jsou poskytovány 

spotřebiteli v případě, že se jedná o balené potraviny. Jedná se o umístění povinných údajů na 

obale podle čl. 2 bod 2 směrnice 2001/110/ES o medu. 

 

 

K bodu 6 - § 9 odst. 1 písm. b), změna textu v bodě 1, 2 a 3 

Uvedené změny jsou spíše formálního rázu a mají oporu v již zmiňované směrnici.  

Změna názvu vychází z Lisabonské smlouvy, která název „Evropské společenství“ nahrazuje 

názvem „Evropská unie“. 

 

 

K bodu 7 - § 9 odst. 3 

Doplnění textu na základě směrnice Evropského parlamentu a Rady  2001/110/ES. 

 

 

K bodu 8 - § 10 odst. 2 

Změna se týká upřesnění požadavků na jakost a důvodem je transpozice výše uvedené 

směrnice. 

 

 

K bodu 9 - § 10 odst. 3 písm. c) 

Odstranění nepřesnosti v transpozici současného znění vyhlášky, které neodpovídalo směrnici 

2001/110/ES. 

 

 

K bodu 10 - § 10 odst. 3 

Jedná se o zpřesnění textu vycházející ze směrnice 2001/110/ES. Text odst. 4 byl systémově 

vložen pod písm. d) do odstavce 3. 

 

 

K bodu 11 - § 10 odst. 3 a 4 

V návaznosti na předchozí bod a z důvodu potřeby zpřesnění transpozice směrnice 

2001/110/ES byl text uvedených odstavců navržen ke zrušení. 

 

 

K bodu 12 - Příloha č. 3 poznámky č. 3 až 5 k tabulce 2  

Jedná se o úpravu transpozičních ustanovení v souladu s transponovanou směrnicí 

2001/110/ES o medu.  

 

Jde o zpřesnění nejednoznačného textu směrnice a současného platného znění vyhlášky, které 

umožňuje vyšší hladinu hydroxymethylfurfuralu v medu. Tento stav je zneužíván ke klamání 

spotřebitele tím, že na výrobcích je záměrně uváděna deklarace původu medu jako směsi 

s medy z oblastí s tropickým klimatem. 

Navrhované zpřesnění je v souladu s rozsudkem Nejvyššího správního soudu (Ads 66/2009 – 

101 ze dne 17. března 2010). 
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K Čl. II. 

Přechodné ustanovení 

Navrhováno přechodné ustanovení, aby mohly být dodány na trh do vyprodání zásob výrobky 

opatřeny etiketou, která nesplňuje nové požadavky v této vyhlášce. 

 

 

K Čl. III  

Účinnost 

Účinnost se navrhuje v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2014/63/EU 

ze dne 15. května 2014 dnem 24. června 2015.  
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