
VI. 

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 

 

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. 

 

Podle Jednacího řádu vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem ministra zemědělství ze dne  

13. dubna 2015, č.j. 19622/2015-MZE-12152, s termínem dodání připomínek do 5. května 2015. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující 

tabulce: 

 

           

Resort Připomínky 

 

Vypořádání 

Ministerstvo dopravy  

 

Bez připomínek  

Ministerstvo financí 

 
Bez připomínek  

  

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 
Doporučující připomínky 

1. Doporučujeme sjednotit znění bodu 1 písm. l) v návrhu vyhlášky (část II.), s 

platným zněním příslušné části návrhu vyhlášky s vyznačením navrhovaných změn 

(část IV.), oddíl 2, § 7, písm. l). 

2. K návrhu vyhlášky, k čl. I bodu 2 a k rozdílové tabulce: Pod předmětným čl. I 

bodem 2 návrhu vyhlášky je nesprávně uvedeno identifikační číslo CELEX směrnice 

2014/63/EU na místo odkazu na CELEX směrnice 2001/110/ES. Příloha I. odst. 3 ve 

 

Akceptováno 

 

 

 

Akceptováno, opraveno 
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znění, na které je odkazováno v přiložené rozdílové tabulce, byla totiž obsažena již 

ve směrnici 2001/110/ES a nebyla předmětem novelizace směrnice 2001/110/ES 

prostřednictvím směrnice 2014/63/EU. Doporučujeme proto upravit odkaz na 

CELEX pod čl. I bodem 2 návrhu vyhlášky následovně: „CELEX: 32001L0110“. 

Obdobně doporučujeme upravit i příslušnou část rozdílové tabulky.  

K Odůvodnění, k části 3.2.  

Vyhodnocení nákladů a přínosů variant: Předkladatel návrhu vyhlášky v dotčené 

části Odůvodnění označuje směrnici 2001/110/ES a směrnici 2014/63/EU za „přímo 

použitelné předpisy Evropské unie“, na které je třeba „adaptovat“ právní úpravu 

České republiky. V tomto ohledu je nezbytné upozornit, že dle čl. 288 Smlouvy 

o fungování Evropské unie jsou nařízení právními předpisy EU, které jsou přímo 

použitelné a závazné v celém rozsahu ve všech členských státech. Ostatní sekundární 

právní předpisy EU mají přímý účinek pouze, pokud splňují podmínky pro přímý 

účinek stanovené judikaturou Soudního dvora EU. V případě směrnic jsou tyto 

podmínky následující: předmětné ustanovení směrnice musí být bezpodmínečné, 

dostatečně jasné a přesné. Směrnice dále mohou mít přímý účinek pouze, pokud 

transpoziční lhůta uplynula a daná směrnice byla nesprávně transponována nebo 

nebyla transponována vůbec. Směrnice mohou dále mít pouze vertikální přímý účinek 

s výhradou úzce definovaných výjimek (41/74 Van Duyn v HomeOffice [1974] ECR 

1337, 152/84 Marshall I [1986] ECR 723, C-91/92 Faccini Dori  [1994] ECR I-3325, 

C-201/02 Delena Wells [2004] ECR I-723, C-194/94  CIA Security [1996] ECR I-

2201). Vzhledem k výše uvedenému doporučujeme vypustit termín „přímo 

použitelné“ z první věty části 3.2 Odůvodnění. Dále doporučujeme nahradit 

termín „adaptaci“ užitý v druhé větě části 3.2 Odůvodnění za „transpozici“ a následnou 

související stylistickou úpravu příslušné věty. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akceptováno, opraveno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ministerstvo 

spravedlnosti 

Doporučující připomínky 

K úvodní větě vyhlášky  

Doporučujeme vypustit slova „pro přírodní sladidla, med, cukrovinky, kakaový 

prášek a směsi kakaa s cukrem, čokoládu a čokoládové bonbony“.  

Daná část textu úvodní věty vyhlášky neodpovídá standardní legislativní praxi, navíc 

je matoucí, neboť předkládaná vyhláška se svým obsahem dotýká ze všech shora 

uvedených druhů potravin pouze medu. Ve vztahu k medu je pak toto výslovné 

 

 

Akceptováno, upraveno 
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uvedení v daném kontextu nadbytečné, neboť rozsah, v jakém předložená vyhláška 

provádí příslušná zmocňovací ustanovení zákona, je dostatečně zřejmý z jejího 

obsahu samotného. 

Dále doporučujeme uvést citaci zákona o potravinách a tabákových výrobcích 

v úvodní větě vyhlášky do souladu s požadavky stanovenými v čl. 65 odst. 

Legislativních pravidel vlády, tj. uvést ty novely tohoto zákona, jimiž byla změněna 

citovaná zmocňovací ustanovení a v jejichž znění jsou tato ustanovení platná 

v současné době; v předloženém znění např. chybí zákony č. 316/2004 Sb. a č. 

139/2014 Sb. a jsou nesprávně uvedeny zákony č. 119/2000 Sb. a č. 146/2002 Sb. 

Současně doporučujeme ke zvážení, zda v úvodní větě vyhlášky uvádět slova „a v 

souladu s právem Evropských společenství“; toto legislativně technické řešení 

nenaplňuje požadavky na obsah právního předpisu, jímž je do tuzemského právního 

řádu promítnuta evropská směrnice, ve smyslu čl. 48 odst. 3 Legislativních pravidel 

vlády.  

 

K bodu 1 (§ 7 písm. l)) 
Doporučujeme daný novelizační bod vypustit, tj. nezakotvovat v předmětné vyhlášce 

definici pylu v předložené podobě, a namísto toho zvolit vhodnější způsob 

transpozice příslušného ustanovení evropské směrnice (tj. nového bodu 5 čl. 2 

směrnice 2001/110/ES ve znění směrnice 2014/63/EU).  

Směrnice stanoví, že jelikož je pyl přirozenou součástí medu, nepovažuje se za složku 

ve smyslu nařízení o poskytování informací o potravinách spotřebitelů; toto 

ustanovení je třeba promítnout do českého právního řádu. Doplnění předmětné 

vyhlášky o definici pylu v předložené podobě (resp. o definici pylu v jakékoli 

podobě) tento účel nenaplňuje, neboť definice určitého pojmu – z podstaty věci – 

neupravuje právní režim ve vztahu k prvkům podřaditelným pod tento pojem, ale 

vymezuje jeho obsah. Konkrétně - z doplňovaného ustanovení § 7 písm. l) nevyplývá, 

že se pyl nepovažuje za složku ve smyslu výše uvedeného nařízení; vyplývá z něj, že 

pylem je to, co se podle tohoto nařízení nepovažuje za složku, resp. ta z přirozených 

součástí medu, jež se podle tohoto nařízení nepovažuje za složku (a to aniž by 

příslušné nařízení odpovídající ustanovení obsahovalo). S ohledem na tyto 

skutečnosti považujeme za vhodné příslušnou definici nezavádět, neboť pod takto 

vymezený pojem (který je používán i na jiných místech vyhlášky) nelze reálně nic 

podřadit; současně považujeme za potřebné doplnit (a správně zařadit z hlediska 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akceptováno, opraveno 

 

 

 

 

 

 

Vysvětleno, částečně upraveno 

přidáním slova „med“ na konci 

definice. 
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systematiky) do vyhlášky pravidlo odpovídající obsahu transponovaného ustanovení 

směrnice.  

 

K bodu 4 (§ 9 písm. odst. 1 písm. a)) 
Doporučujeme v daném ustanovení větě za středníkem nahradit slovo „úpravy“ slovy 

„obchodní úpravy“, a to návaznosti na novou dikci věty před středníkem a ustanovení  

§ 8 písm. b).  

 

 

 

 

 

Akceptováno 

Ministerstvo školství, 

mládeže a tělovýchovy 

Bez připomínek  

Ministerstvo vnitra 

 

Bez připomínek  

Ministerstvo 

zahraničních věcí 

Bez připomínek  

  

Ministerstvo 

zdravotnictví 

Nevyjádřilo se  

Ministerstvo životního 

prostředí 
Bez připomínek  

Úřad vlády – 

místopředseda vlády pro 

vědu, výzkum a inovace 

a předseda Rady pro 

výzkum a inovace 

Bez připomínek  

Úřad vlády - odbor 

kompatibility 

 

Po stránce formální: 

 

Předkladatel splnil pouze 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. 

Zásadní připomínky: 
 

1. Podtrhávání transpozičních ustanovení 

S ohledem na ustanovení Čl. II bodů 1. a 4. přílohy č. 5 LPV je nutné 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akceptováno 
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podtrhnout celá navrhovaná ustanovení Čl. I body 4. a 5. 
 

2. Uvedení identifikačního čísla (CELEX) 

U Čl. I body 2., 8. a 10. má být zřejmě místo 32014L0063 uvedeno 

32001L0110. 

Tento nedostatek je nutno napravit. 

 

3. Rozdílová tabulka 

Rozdílová tabulka je zmatečná a ztěžuje přezkum slučitelnosti návrhu 

vyhlášky s právem EU. 

Zmatečnost rozdílové tabulky spočívá zejména v následujícím: 

- bodů vymezených v levé části rozdílové tabulky je pouze 6 a od bodu 4 

neodpovídají navrhovaným ustanovením nebo tato ustanovení různě 

směšují. Tato okolnost má posléze vliv i na vymezení příslušných unijních 

ustanovení.  

- v pravé části rozdílové tabulky (uvedení předpisu EU a jeho ustanovení) je 

uvedena směrnice 2014/63/EU, ačkoli navrhovaná úprava odpovídá 

směrnici 2001/110/ES (viz např. bod 2). 

Je nutné přepracovat rozdílovou tabulku tak, aby odpovídala 

požadavkům vyplývajícím z přílohy č. 5 LPV. 

 

Po stránce materiální: 

 

Vztah k právu EU:  
Návrh vyhlášky transponuje do právního řádu ČR směrnici Evropského parlamentu a 

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

2001/110/ES o medu. Dále návrh vyhlášky zpřesňuje transpozici směrnice Rady 

2001/110/ES ze dne 20. prosince 2001 o medu. 

Připomínky a případné návrhy změn:  
 

Zásadní připomínky: 

 

Obecná poznámka k provázanosti na nařízení EU č. 1169/2011 

Podle obecné části odůvodnění se navrhovaná úprava týká výlučně medu. Nicméně 

 

 

 

Akceptováno, opraveno  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akceptováno, tabulka upravena i 

z důvodu změn v obsahu vyhlášky 
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poukazujeme například na návrh vyhlášky o požadavcích na maso, masné výrobky, 

produkty rybolovu a akvakultury a výrobky z nich, vejce a výrobky z nich (č.j. 

13431/2015-MZE-12152) nebo na návrh vyhlášky o požadavcích na mléko a mléčné 

výrobky, mražené krémy a jedlé tuky a oleje (č.j. 78654/2014-MZE-12152), které 

nově reagují, co se týče označování potravin, na nařízení EU č. 1169/2011. V této 

souvislosti tak vyhláška č. 76/2003 Sb. bude působit poněkud nekoncepčně, pokud 

tuto unijní úpravu bude opomíjet. 

 Je nutné, aby předkladatel provázal vyhlášku č. 76/2003 Sb. na nařízení 

EU č. 1169/2011 nebo aby se vyjádřil, kdy k takové úpravě hodlá přistoupit. 

 

K poznámce pod čarou č. 1) 

 S ohledem na ustanovení čl. 2 odst. 1 druhý pododstavec směrnice 

2014/63/EU a ustanovení čl. 48 LPV je nutné uvést v poznámce pod čarou č. 1) 

odkaz na směrnici 2014/63/EU. 

 

K čl. I bod 1. – poznámka pod čarou č. 4) 

Odkaz na směrnici 2014/63/EU se má objevit v poznámce pod čarou č. 1), je tedy 

vhodné jej vypustit. 

 

K částečně novelizovanému § 9 odst. 3 

Částečně novelizovaná úprava se jeví jako zpřesněná transpozice ustanovení čl. 3 

směrnice 2001/110/ES. 

Znění ustanovení § 9 odst. 3 však, a to ani po navrhovaném doplnění, nepředstavuje 

řádnou transpozici ustanovení čl. 3 směrnice 2001/110/ES, neboť tato unijní úprava 

se sice týká filtrovaného a pekařského medu, ale výslovně ve spojitosti s přepravními 

nádobami, obaly a obchodní dokumentací, což úprava § 9 odst. 3 opomíjí. Požadavek 

na uvádění země původu pak jde nad rámec unijního ustanovení. 

 

Zde poznamenáváme, že transpozice ustanovení čl. 3 směrnice 2001/110/ES nebyla 

odborem kompatibility dohledána. 

 

Je nutné řádně transponovat ustanovení čl. 3 směrnice 2001/110/ES. 
 

K stávajícímu § 10 odst. 4 

 

 

 

Vysvětleno, doplněno do 

odůvodnění - k takové úpravě 

bude teprve přistoupeno. 

 

 

 

 

 

Akceptováno 

 

 

 

 

Akceptováno 

 

 

 

 

 

 

 

Akceptováno, text upraven. 

 

 

 

 

 

 

Akceptováno, upraveno 
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Stávající úprava stanoví, že u medu nesmí být uměle změněna kyselost. 

Z ustanovení Přílohy II druhého pododstavce třetí věty směrnice 2001/110/ES však 

vyplývá, že tento zákaz se nevztahuje na pekařský med. 

 

Je nutné uvést stávající úpravu do souladu s unijní úpravou. 

  

K stávajícímu § 10 odst. 5 

Stávající úprava stanoví, že filtrovaný a pekařský med nesmí být přidáván do jiných 

medů uvedených v § 8. 

 

Není jasné, které unijní ustanovení stávající úprava transponuje. Naopak lze poukázat 

na ustanovení Přílohy II druhého pododstavce první věty směrnice 2001/110/ES, 

podle kterého lze do medu přidávat jako složku de facto pouze opět med, aniž by 

přidání filtrovaného a pekařského medu bylo výslovně vyloučeno. 

 

Je nutné stávající úpravu vypustit nebo vysvětlit. 

 

 

K Čl. I bod 9. – Příloha č. 3 - poznámka č. 3 k tabulce 2 

Podle zvláštní části odůvodnění se jedná o transpozici směrnice 2014/63/EU. 

Nicméně taková úprava zřejmě není v této směrnici obsažena a i rozdílová tabulka 

uvádí odkaz na ustanovení Přílohy II směrnice 2001/110/ES. Tato unijní úprava však 

zní rozdílně ve srovnání s navrhovanou úpravou.  

Je nutné navrhovanou úpravu vypustit.  
 

K absenci přechodného ustanovení 

Navrhovaná úprava neobsahuje přechodné ustanovení. 

Podle ustanovení čl. 3 směrnice 2014/63/EU výrobky, které jsou uvedeny na trh či 

opatřeny etiketami (respektive označeny) před 24. červnem 2015 v souladu se 

směrnicí 2001/110/ES, mohou být i nadále obchodovány až do vyčerpání zásob.  

Navrhovaná úprava je rozporná s unijní úpravou, když neobsahuje přechodné 

ustanovení, což by samozřejmě mělo reálný dopad na možnost obchodování se 

stávajícími výrobky (např. nebylo by možno obchodovat med označený „směs medů 

ze zemí ES“ a to již, v rozporu s unijní úpravou, ode dne 24. června 2015).    

 

 

 

 

 

 

Vysvětleno, podmínky ke kvalitě 

medu jsou uvedeny v příloze č. 1. 

Na základě ustanovení 

v preambuli odst. 7 směrnice 

2001/110/ES a požadavků 

stanovených pro med v příloze II 

této směrnice, je v § 10 odst. 5 

požadován zákaz přídavku 

filtrovaného nebo pekařského 

medu do jiných medů uvedených 

v § 8. 

 

 

Akceptováno, upraveno (viz 

příloha č. 3 body 3 a 5). 

 

 

 

 

 

 

Akceptováno, doplněno 
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Je nutné stanovit přechodné ustanovení. 

 

Pro úplnost dodáváme, že stanovení přechodného období může potencionálně 

znamenat, s ohledem na „zpřesňování“ transpozice směrnice 2001/110/ES, 

ponechání vnitrostátních ustanovení, která jsou v rozporu se směrnicí 2001/110/ES, 

po určitý čas v účinnosti. Je tedy možné, že by ČR byla vystavena sankčním 

opatřením ze strany unijních orgánů, popřípadě požadavkům na náhradu škody ze 

strany ekonomických subjektů.  

 

K zvláštní části odůvodnění 

 Zvláštní část odůvodnění je zmatečná. Zmatečnost spočívá v tom, že směrnice 

2001/110/ES a 2014/63/EU jsou v jednotlivých bodech odůvodnění zaměňovány 

(např. Čl. I body 2 a 6). 

 

Doporučující připomínka: 
 

K Čl. I bod 5. - § 9 odst. 1 písm. b) 

S ohledem na jasnější znění navrhované úpravy a dále s ohledem na ustanovení čl. 1 

bod 1) směrnice 2014/63/EU doporučujeme nahradit slova „lze jej označit 

příslušným názvem“ slovy „lze názvy zemí původu nahradit jedním z následujících 

označení“. 

 

Závěr: 

 

Návrh vyhlášky je s právem EU částečně slučitelný. 

Nedostatky po stránce formální je nutno napravit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akceptováno, upraveno 

 

 

 

 

 

 

Akceptováno 
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Úřad vlády  

– vedoucí Úřadu vlády 

Bez připomínek   

Česká národní banka 

 

Bez připomínek  

Český statistický úřad 

 

Bez připomínek  

Český báňský úřad 

 

Bez připomínek  

Český telekomunikační 

úřad 

Bez připomínek  

Český úřad 

zeměměřický 

a katastrální 

Bez připomínek  

Energetický regulační 

úřad 

Nevyjádřil se  

Správa státních 

hmotných rezerv  

Bez připomínek  

Úřad pro ochranu 

hospodářské soutěže 

Bez připomínek  

 

Úřad průmyslového 

vlastnictví 

Bez připomínek  

Svaz měst a obcí Bez připomínek  

Družstevní asociace 

 

Nevyjádřila se  

Hospodářská komora 

 
Obecné připomínky 

Tím, že návrh neřeší stávající problémy trhu s medem v ČR, velmi negativně 

ovlivňuje podnikatelské prostředí v této komoditě. 

Po řadu let přetrvává situace, že na trhu v ČR je v oběhu falšovaný med (přidávání 

diastázy rostlinného původu, barviva - sulfitový karamel, přídavek cukrů nebo 

 

Vysvětleno, obsah vyhlášky musí 

odpovídat zmocnění v zákoně a 

vyhláškou nelze ukládat 

povinnosti nebo sankce. 
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cukerných sirupů, aj.). 

Svá zjištění v tomto smyslu pravidelně zveřejňuje  SZPI – např. 

http://www.szpi.gov.cz/docDetail.aspx?docid=1096807&docType=ART&nid=11343. 

Tuto otázku projednávala i Koordinační skupina bezpečnosti potravin při MZe. Na 

zasedání dne  

1. 7. 2014 tuto otázka byla otevřena a SZPI a SVS bylo uloženo informovat o 

konkrétních opatřeních proti falšování medu. Na následném zasedání KSBP (18. 12. 

2014) byly vedoucími obou dozorových orgánů informace prezentovány s tím, že 

situaci vyřeší až novela vyhlášky  

č. 76/2003 Sb. 

Navrhovaná novela vyhlášky však neobsahuje žádné konkrétní požadavky na výše 

zmíněné či další látky, přidávané do medu za účelem jeho falšování. 

V tomto smyslu tedy považujeme za nezbytné, aby byl návrh v tomto smyslu doplněn 

a zajistit tak účinnou ochranu spotřebitelů před falšovanými výrobky na trhu. 

Konkrétní zásadní připomínka 

1. Připomínka k § 9, odst. 2, písm. c): 

Požadujeme ustanovení doplnit takto: 

„c) druhem rostlin, z nichž pochází, pokud výrobek pochází zcela nebo převážně z 

uvedeného druhu a má odpovídající organoleptické, fyzikálněchemické a 

mikroskopické charakteristiky, přičemž je zakázáno takto označovat med, pokud do 

něj byl po vytočení přimíchán med pocházející z převážně jiného druhu rostlin,“.   

Odůvodnění: 

Existuje nežádoucí stav, kdy dochází k míchání medu označeného konkrétním 

druhem rostlin, z nichž pochází s jiným medem tak, aby převažoval med z jednoho 

druhu rostlin.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neakceptováno. Podle čl. 5 

základní směrnice č. 2001/110/ES 

nesmějí členské státy pro výrobky 

vymezené v příloze č. 1 této 

směrnice přijímat vnitrostátní 

předpisy, které nejsou stanoveny 

v této směrnici. 

Agrární komora ČR Bez připomínek  
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Potravinářská komora 

Českomoravská 

konfederace odborových 

svazů 

Bez připomínek  

Konfederace 

zaměstnavatelských a 

podnikatelských svazů 

ČR 

Nevyjádřila se  

Asociace samostatných 

odborů 

Nevyjádřila se  

 

 

Vypracoval: JUDr. Jan Neumann  

V Praze dne 20. května 2015 
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