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DŮVODOVÁ ZPRÁVA 

OBECNÁ ČÁST 

 

Shrnutí Závěrečné zprávy RIA 

Název návrhu zákona:  

Zákon č. … /2016 Sb., kterým se mění zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových 
výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů, a další související zákony 

 

Zpracovatel / zástupce předkladatele:  

Ministerstvo zemědělství 

 

Předpokládaný termín nabytí účinnosti, 
v případě dělené účinnosti rozveďte 

20. května 2016 

Nabytí účinnosti některých ustanovení se 
odkládá do 

a) 1. ledna 2017, 

b) 20. května 2019, 

c) 20. května 2024. 

Implementace práva EU: ANO  

- uveďte termín stanovený pro implementaci: 20. 5. 2016 

- uveďte, zda jde návrh nad rámec požadavků stanovených předpisem EU?: ANO 

2. Cíl návrhu zákona  

Hlavním cílem návrhu zákona je zvýšení ochrany spotřebitele a jeho informovanosti jak v oblasti 
tabákových výrobků a výrobků souvisejících s tabákovými výrobky tak v oblasti potravin.  

Pokud jde o tabákové a související výrobky cíle bude dosaženo transpozicí směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2014/40/EU 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 směrnice 2001/37/ES. 

V případě potravin jde o úpravy týkající se jak upřesnění povinností provozovatelů potravinářských 
podniků, tak upřesnění kompetencí mezi dozorovými orgány při výkonu dozoru nad dodržováním 
požadavků potravinového práva v potravinovém řetězci. Jedná se o ustanovení, u kterých byla 
vyhodnocena potřeba jejich změny, nebo upřesnění, které vyplynuly z podnětů provozovatelů 
potravinářských podniků nebo dozorových orgánů. V případě kompetencí dozorových orgánů se 
jedná o naplnění závazku stanoveného v Programovém prohlášení vlády. 
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3. Agregované dopady návrhu zákona 

3.1 Dopady na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty: ANO 

Dopady na členské státy byly posouzeny v rámci dopadové studie k tabákové směrnici, jejíž 
požadavky jsou návrhem tohoto zákona transponovány. Cílem požadavků směrnice je zvýšení 
ochrany lidského zdraví a omezení šíření kuřáctví mezi mladými lidmi. Z pohledu České republiky 
a nových navržených opatření lze však uvést následující dopady redukce počtu kuřáků o 2 % na 
státní rozpočet následovně: snížení výdajů na zdravotní péči, zvýšení produktivity obyvatelstva.  

Srovnání provedené v rámci vyhodnocení dopadů při přípravě tabákové směrnice ukázalo, že 
pokles spotřeby tabákových výrobků je dostatečně vyvážen zvýšením daní a tím k poklesu výběru 
daní nedochází. 

Pozitivně lze hodnotit předpokládané omezení nezákonného obchodu (úniku zdanění) 
s tabákovými výrobky skrze zavedení systému sledovatelnosti. 

 

3.2 Dopady na podnikatelské subjekty: ANO 

V případě tabákových výrobků se jedná o transpozici požadavků stanovených tabákovou 
směrnicí. Dopady na podnikatelské prostředí byly posouzeny již v dopadové zprávě EU k dotčené 
směrnici. Lze nicméně uvést, že dopady požadavků návrhu zákona, které vycházejí ze směrnice, 
povedou v České republice ke zvýšení nákladů výrobců a distributorů především v oblasti tvorby 
nových obalů ve spojení se zavedením obrázkových varování. V souvislosti s předpokládanou 
redukcí počtu kuřáků o 2 % dojde i ke snížení objemu tržeb z prodeje tabákových výrobků.    

V části týkající se zpřesnění povinností pro provozovatele potravinářských podniků lze 
předpokládat hospodářský a finanční dosah navrhované právní úpravy na podnikatelské prostředí 
České republiky za nulový. Za pozitivní dopad lze považovat zpřehlednění právního rámce pro 
provozovatele potravinářských podniků, kteří provozují stravovací služby, kdy zastřešujícím 
zákonem na úseku potravinového práva bude zákon o potravinách a k němu vydané prováděcí 
právní předpisy. 

3.3 Dopady na územní samosprávné celky (obce, kraje): NE  

Nepředpokládají se negativní dopady na územní samosprávné celky.  

3.4 Sociální dopady: ANO 

Nepředpokládají se negativní dopady do sociální sféry.      

Pozitivním dopadem je předpokládané omezení šíření kuřáctví mezi mladými lidmi a odvykání 
kuřáků stávajících tj. snížení počtu kuřáků celkově. Dále dojde ke zvýšení ochrany lidského zdraví 
a bezpečnosti stanovením požadavků na výrobky související s tabákovými výrobky tj. elektronické 
cigarety, náhradní náplně do nich a bylinné výrobky určené ke kouření. 

Jako pozitivní dopad lze očekávat další kultivaci prostředí v oblasti provozování stravovacích 
služeb, kde v důsledku kontroly orgánů dozoru Ministerstva zemědělství od počátku roku 2015, 
dochází k důslednému odstraňování nevyhovujícího stavu některých provozoven, což má pozitivní 
dopad na zájmy spotřebitelů. 
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3.5 Dopady na životní prostředí: ANO 

Nepředpokládají se negativní dopady na životní prostředí. 

Předpokládané snížení počtu kuřáků bude mít pozitivní dopad ve snížení objemu odpadu 
z užívání tabákových výrobků (filtry, nedopalky, obaly).   

 
 
1. Důvod předložení  
 
1.1. Název 
 
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích 
a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další 
související zákony. 

 

1.2 Definice problému  

První skupinou problémů jsou obzvláště škodlivé účinky tabáku na lidské zdraví (všechny 
tabákové výrobky jsou schopny způsobit smrt, onemocnění a zdravotní postižení) a šíření 
kuřáctví mezi mladými lidmi. Dále existují značné rozdíly v právních a správních předpisech 
členských států EU týkajících se výroby, obchodní úpravy a prodeje tabákových 
a souvisejících výrobků, mezi které patří e-cigarety a náhradní náplně do nich a bylinné 
výrobky určené ke kouření, které představují překážky a narušují tak hladké fungování 
vnitřního trhu. 

Druhou skupinou problémů jsou problémy ve vymezení povinností provozovatelů 
potravinářských podniků v platné právní úpravě. 

Třetí skupinou problémů tvoří problematika nepřesného vymezení kompetencí dozorových 
orgánů Ministerstva zemědělství. 

1) Transpozice směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/40/EU 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 
směrnice 2001/37/ES 

Obecné zásady, požadavky a povinnosti v oblasti výroby, obchodní úpravy a prodeje 
tabákových a souvisejících výrobků jsou stanoveny Směrnicí. Dosavadní směrnice 
2001/37/ES byla transponována do § 12, § 12a a § 13 zákona č. 110/1997 Sb. a do vyhlášky 
č. 344/2003 Sb., kterou se stanoví požadavky na tabákové výrobky, ve znění pozdějších 
předpisů.  

Ustanovení Směrnice jsou členské státy povinny implementovat ve lhůtě do 20. května 2016. 
Směrnicí se nahrazuje stávající směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/37/ES 
o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se výroby, obchodní 
úpravy a prodeje tabákových výrobků. Cílem směrnice je kromě odstranění rozdílných 
požadavků v právních předpisech členských států, pokud jde o uvádění na trh tabákových 
a souvisejících výrobků, také zajištění vysoké úrovně ochrany veřejného zdraví s cílem 
omezení rozšíření kuřáctví mezi mladými lidmi. Nejvíce kuřáků je v České republice mezi 
mladými lidmi ve věku 15-24 let, jde o celých 44,7 %. Ve věkové skupině 25-44 let pak počet 
kuřáků klesá na 33,3 %. Ve věku 45-64 kouří už jen 28,7 % a po 65. roce si zapálí pouze 
20,5 % lidí (zdroj: tisková zpráva Ministerstva zdravotnictví „TABÁK a ALKOHOL - Výzkum 
SZÚ 17 6 2013 (fin)“). 
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2) Zpřesnění a úprava stávajících požadavků na provozovatele potravinářských 
podniků   

Pokud jde o úpravy týkající se potravin, lze konstatovat, že byla identifikována ustanovení, 
jejichž aplikace v praxi byla zhodnocena jako problematická. Podněty na úpravu jednotlivých 
ustanovení vzešly od spotřebitelů, dozorových orgánů a provozovatelů potravinářských 
podniků zastoupených například Potravinářskou komorou ČR nebo Svazem obchodu 
a cestovního ruchu. 

Zákon č. 139/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových 
výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů, a zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících 
zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, který nabyl účinnosti dne 1. ledna 
2015, pokryl svým rozsahem řadu změn a úprav v oblasti potravinového řetězce, jak 
v případě nových povinností pro provozovatele potravinářských podniků, tak v případě 
výkonu dozoru v potravinovém řetězci (zejména v oblasti stravovacích služeb).  

Jako nepřesné byly vyhodnoceny zejména následující oblasti zákona o potravinách: 

- Terminologie kategorií potravin pro zvláštní výživové účely neodpovídá kategoriím potravin 
v novém nařízení EP  a Rady (EU) č. 609/2013 o potravinách určených pro kojence a malé 
děti, potravinách pro zvláštní lékařské účely a náhradě celodenní stravy pro regulaci 
hmotnosti a o zrušení směrnice Rady 92/52/EHS, směrnic Komise 96/8/ES, 1999/21/ES, 
2006/125/ES a 2006/141/ES, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/39/ES 
a nařízení Komise (ES) č. 41/2009 a (ES) č. 953/2009.  

- Stávající povinnost uvádění výrobce u zabalených potravin podle § 7 a nebalených potravin 
podle § 8 je provozovatelům potravinářských podniků nejasná a obtížně aplikovatelná pokud 
jde o tyto druhy potravin v nezpracovaném stavu jako např. ovoce a zelenina, u kterých 
z pohledu spotřebitele neprobíhá výroba v tom smyslu, že by byla potravina přepracovávána 
v nový produkt. 

- Požadavek na umístění označení země původu u nebalených potravin v jejich těsné 
blízkosti podle § 8 představuje pro prodejce zátěž v případě, kdy celý sortiment prodejny 
nebo skupina více výrobků je stejného původu a na základě stávajícího znění zákona musí 
být země původu indikována v těsné blízkosti každé potraviny a nikoliv jen v blízkosti skupiny 
potravin. 

- Výčet povinností provozovatele potravinářského podniku ve vztahu k poskytování 
informacím spotřebitelů o podávaných pokrmech podle § 9a  je provozovateli 
potravinářských podniků hodnocen jako nepřehledný a nejasný, což znesnadňuje jeho 
aplikaci v praxi. 

- Informační povinnost na prezentování 5 zemí obsahující procentuální vyjádření podílu 
všech potravin, které z těchto zemí konkrétní provozovatel potravinářského podniku odebírá 
podle § 3d odst. 4, je spotřebiteli vnímána jako informace o zemi původu prodávaných 
potravin, ač se nejedná o zemi původu potravin, nýbrž o informace z jaké země jsou 
obchodníkovi potraviny dodávány.  

- Mnoho potravin uváděných v České republice na trh je označeno textovými, grafickými 
nebo obrazovými informacemi, které spotřebiteli komunikují informaci nebo navozují dojem, 
že potravina i její suroviny jsou původem z České republiky nebo byla na území ČR 
vyrobena. Jedná se například o vlajky, mapy, slova „česká potravina“ nebo „český produkt“ 
a další. Pro dobrovolné uvádění těchto odkazů na původ nebo výrobu v ČR ale neexistují 
jednotné podmínky. Pro spotřebitele to znamená, že jeden výrobek je označen vlajkou, 
protože suroviny pocházejí z ČR a byl vyroben v ČR, zatímco jiný výrobce používá vlajku na 
výrobku z toho důvodu, že výrobek zde byl pouze vyroben. Situace je tak pro spotřebitele 
velmi nepřehledná. 
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V tomto návrhu se konkrétně jedná o revizi a zpřesnění požadavků: 

- Přesun povinností z § 11 do § 3 – v důsledku předpisů EU na úseku potravinového 
práva se jeví jako nadbytečné vydělovat povinnosti pro provozovatele 
potravinářského podniku, který uvádí potraviny na trh, když jakýkoliv potravinářský 
podnik, pokud drží potraviny pro účel výroby, zpracování nebo distribuce uvádí 
potraviny na trh. Požadavky potravinového práva musí být plněny ze strany 
provozovatelů potravinářských podniků ve všech fázích výroby, zpracování 
a distribuce. 

- V oblasti deklarování informací u nebalených potravin - § 8 (například údaj o čistém 
množství u pekařských a cukrářských výrobků – tento údaj byl do poslední novely 
požadován u všech nebalených potravin, což nebylo zcela ospravedlnitelné, nicméně 
jeho úplné vypuštění by šlo příliš daleko a to u pekařských a cukrářských výrobků, 
kde je tento údaj dlouhodobě zaužívaný a spotřebitel je na něj zvyklý; země původu 
masa v návaznosti na nové prováděcí nařízení Komise k nařízení (EU) 1169/2011; 
informace o adrese výrobce není věcně správné požadovat u nezpracovaných 
produktů (rovněž i v § 7); způsob uvedení údaje o zemi původu v případě skupiny 
potravin stejného původu – snížení zátěž při označování každé potraviny). 

- Informací týkajících se výčtu údajů prezentovaných při uvádění na trh pokrmů - § 9a 
(údaj o množství pokrmu, který dnes lze dovodit jako povinný ze zákona o ochraně 
spotřebitele, údaj o datu použitelnosti, podmínkách uchování případně návodu 
k použití pro některé pokrmy – jedná se o přenesení existující úpravy z prováděcího 
právního předpisu k zákonu č. 258/2000 Sb. do § 9a, který souhrnně stanoví povinné 
požadavky na informace pro spotřebitele ve vztahu k pokrmům; zjednodušení § 9a 
tím, že způsob prezentování alergenů u pokrmů ve stravovacích službách bude 
stanoven prováděcím přepisem).  

- Revizi požadavku informační povinnosti na prezentování 5 zemí obsahující 
procentuální vyjádření podílu všech potravin, které z těchto zemí konkrétní 
provozovatel potravinářského podniku odebírá (platný § 3d odst. 4) – tato úprava byla 
vyhodnocena jako problematická s ohledem na srozumitelnost informace, kterou 
spotřebitel na základě této povinnosti obdrží, hrozí její záměna s údajem o zemi 
původu, který ovšem není u většiny druhů potravin povinný a tak ani zjistitelný.  

- Stanovení zákazu používat pro výrobu potraviny s prošlým datem použitelnosti nebo 
datem minimální trvanlivosti - dlouhodobě se při kontrolách zjišťuje tato praxe 
(v případě potravin s prošlým datem použitelnosti je to zcela nepřípustné, v případě 
potravin s prošlým datem minimální trvanlivosti se nejedná automaticky 
o nebezpečnou potravinu, je však na místě, aby provozovatel toto riziko vnímal 
a posoudil). 

- Dále návrh zákona stanoví regulatorní rámec související s dobrovolným označováním 
potravin slovy „vyrobeno v České republice“ nebo „česká potravina“, a to i při 
jakémkoli jiném dobrovolném poskytování informací se stejným významem zejména 
slovních, obrazových nebo grafických naznačujících (vlajka, mapa, grafický symbol 
apod.), že potravina byla vyrobena v České republice nebo že země původu 
potraviny je Česká republika.  

- V souvislosti s povinnostmi provozovatelů potravinářských podniků bylo jako vhodné 
identifikováno i zpřehlednění správních deliktů dle systematiky, která je v zákoně 
o potravinách dlouhodobě, ale nebyla systematicky v minulých novelách dodržována. 
Zákon o potravinách se vztahuje na všechny provozovatele potravinářských podniků, 
a na jimi uváděné potraviny na trh. Jedná se o delikty provozovatele potravinářského 
podniku „bez dalšího vymezení“. Tam, kde se jedná o povinnosti, které se vztahují 
pouze na některé provozovatele potravinářských podniků je konkrétní provozovatel 
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patřičně vymezen povahou jeho činnosti (např. provozovatel potravinářského 
podniku, který dováží potraviny z jiných států, než jsou státy Evropské unie, 
provozovatel potravinářského podniku, který vyrábí nebo dováží potraviny určené pro 
zvláštní výživu, provozovatel potravinářského podniku, který provozuje stravovací 
službu) a jedná se o správní delikty, které „dále“ daný provozovatel vedle deliktů pro 
všechny provozovatele může spáchat. Ustanovení o správních deliktech však nebylo 
v tomto rozdělení důsledné. 

V neposlední řadě je navrhováno vyjasnění rámce povinností provozovatelů potravinářských 
podniků, a to zejména těch, kteří provozují stravovací služby. Dle stávající právní úpravy 
vedle sebe platí úprava zákona o potravinách a tabákových výrobcích a úprava zákona 
o ochraně veřejného zdraví, bez toho aniž by bylo zjevné, který předpis je pro provozovatele 
potravinářského podniku, který provozuje stravovací službu, na úseku potravinového práva  
základní.  

Poslední novela zákona č. 110/1997 Sb. byla provedena zákonem č. 139/2014 Sb., jenž 
nabyl účinnosti 1. 1. 2015.  Tato novela rozšířila působnost zákona o potravinách i na 
pokrmy jako potraviny, které jsou výstupem činností v rámci provozování stravovací služby, 
a stanovila i některé specifické požadavky na provozovatele potravinářských podniků, kteří 
provozují stravovací služby (např. poskytování informací o pokrmech spotřebitelům). Zákon 
č. 110/1997 Sb. a jeho prováděcí právní předpisy se nicméně vždy vztahovaly na potraviny 
určené pro výrobu pokrmů, a to zejména k druhům potravin, ve vztahu ke kterým jsou 
stanoveny požadavky v prováděcích právních předpisech zákona č. 110/1997 Sb.  

Další rovinu problému přináší posun v organizaci dozoru provozovatelů potravinářských 
podniků, kteří provozující stravovací služby, podle úpravy účinné od 1. 1. 2015. Zatímco 
požadavky zákona o potravinách a přímo použitelných předpisů jsou oprávněny dozorovat 
všechny orgány dozoru (orgány ochrany veřejného zdraví, SVS, SZPI), některé požadavky 
zákona o ochraně veřejného zdraví jsou dohlíženy pouze orgány ochrany veřejného zdraví. 
Tento stav by měl být odstraněn tím, že obecné požadavky, které se vztahují ke všem 
pokrmům (např. teplota teplých pokrmů při jejich uvádění do oběhu – nejméně +60 °C) 
budou přeneseny do prováděcího právního předpisu k zákonu o potravinách.   

 

 

1.3 Popis existujícího právního stavu v dané oblasti 

 

Současné znění zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně 
a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, představuje 
transpoziční nesoulad se směrnicí Evropské unie, pokud jde o výrobu, obchodní úpravu 
a prodej tabákových a souvisejících výrobků. Mezi související výrobky patří elektronické 
cigarety a bylinné výrobky určené ke kouření. Jedná se o směrnici Evropského parlamentu 
a Rady 2014/40/EU 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 směrnice 2001/37/ES (dále jen „Směrnice“). Dále zákon č. 110/1997 Sb. 
obsahuje z předchozí novelizace některá ustanovení, která je vhodné na základě zkušeností 
z jejich praktické aplikace upravit.  

Kromě zákona č. 110/1997 Sb. se na oblast tabákových výrobků vztahuje zákon č. 379/2015 
Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem 
a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů. Na podzim roku 2015 byla 
Poslanecké sněmovně PČR předložena jeho novelizace – Návrh zákona o ochraně zdraví 
před škodlivými účinky návykových látek. Tento návrh zákona také v některých částech 
vychází ze směrnice 2014/40/EU stejně jako předložená novela zákona o potravinách. Návrh 
zákona o ochraně zdraví však ve svém znění transponuje odlišné části tabákové směrnice 
než novela zákona o potravinách a obě novely tak nejsou vzájemně v rozporu a duplicitní. 
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Návrh zákona o ochraně zdraví má tak mimo jiné za cíl transponovat povinnost zavedení 
systému elektronického ověřování věku spotřebitele při provozování přeshraničního prodeje 
tabákových výrobků nebo elektronických cigaret na dálku. Dále se v některých případech 
navrhuje přejmout novou terminologii, kterou tabáková směrnice zavádí. Navržená varianta 
byla zpracována na základě transpoziční tabulky ke Směrnici, jejíž tvorba byla konzultována 
s Ministerstvem zdravotnictví, Ministerstvem financí, Ministerstvem kultury a Ministerstvem 
průmyslu a obchodu. Pokud jde o úpravy týkající se potravin, tyto vzešly z podnětů 
spotřebitelů, dozorových orgánů a sdružení provozovatelů potravinářských podniků, jako 
jsou například Potravinářská komora ČR nebo Svaz obchodu a cestovního ruchu. 

Přínosem těchto úprav bude v první řadě splnění povinnosti členského státu transponovat 
směrnici Evropské unie do národního právního předpisu.  

Z hlediska nákladů je důležitá skutečnost, že se jedná o legislativně technické řešení 
slučitelnosti národního předpisu s právem evropským. Z požadavků Směrnice, které budou 
transponovány do zákona č. 110/1997 Sb., nicméně vyplývají subjektům, jejichž činnost je 
spojena s výrobou nebo uváděním na trh tabákových výrobků, elektronických cigaret 
a bylinných výrobků ke kouření, nové požadavky na označování výrobků, nové informační 
povinnosti a povinnost vypracování studií. Pokud jde o dozorové orgány, Státní zemědělská 
a potravinářská inspekce bude kontrolovat tabákové výrobky a jejich podkategorii, kterou 
jsou nové tabákové výrobky, a orgány ochrany veřejného zdraví budou kontrolovat 
elektronické cigarety, náhradní náplně do nich a bylinné výrobky určené ke kouření.  

 

1) Transpozice směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/40/EU 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 
směrnice 2001/37/ES  

Dosavadní směrnice 2001/37/ES o sbližování právních a správních předpisů členských států 
týkajících se výroby, obchodní úpravy a prodeje tabákových výrobků, je transponována do 
§ 12, § 12a a § 13 zákona č. 110/1997 Sb., vyhlášky č. 344/1997 Sb., kterou se stanoví 
požadavky na tabákové výrobky, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 113/2005 Sb., 
o způsobu označování potravin a tabákových výrobků, ve znění pozdějších předpisů. 

Některé aspekty týkající se tabákových výrobků a elektronických cigaret jsou v současné 
době ve vnitrostátním právním řádu upraveny také zákonem č. 379/2005 Sb., o opatřeních 
k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými 
látkami a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Tento zákon 
upravuje opatření směřující k ochraně před škodami na zdraví působenými tabákovými 
výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami, opatření omezující dostupnost tabákových 
výrobků a alkoholu a působnost správních úřadů a orgánů územních samosprávných celků 
při tvorbě a uskutečňování programů ochrany před škodami působenými užíváním 
tabákových výrobků, alkoholu a jiných návykových látek. V legislativním procesu se nachází 
návrh zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, kterým se nahradí 
zákon č. 379/2005 Sb., a který bude Směrnici rovněž částečně transponovat. 

Zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., 
o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, upravuje 
zákaz reklamy na tabákové výrobky a sponzorování, jehož účelem nebo přímým či 
nepřímým účinkem je reklama na tabákové výrobky. Definuje právní režim reklamy na 
tabákové výrobky. 

Problematika tabákových výrobků je dále řešena zejména zákonem č. 231/2001 Sb., 
o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, zákonem 
č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání a o změně některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, 
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ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 467/2003 Sb., o používání tabákových nálepek 
při značení tabákových výrobků, ve znění pozdějších předpisů. 

Výše uvedený výčet právních předpisů není taxativní, uvedeny byly pouze některé 
související právní předpisy upravující tuto oblast. 

 

2) Zpřesnění a úprava stávajících požadavků na provozovatele potravinářských 
podniků   

Pokud jde o část zákona týkající se potravin, byl zákon č. 110/1997 Sb. naposledy 
novelizován zákonem č. 139/2014 Sb., jenž nabyl účinnosti 1. 1. 2015.  

Cílem a věcným obsahem uvedené novely zákona o potravinách bylo přizpůsobení českého 
potravinového práva předpisům Evropské unie, především novému nařízení na označování 
potravin. Současně byly provedeny změny s cílem zlepšení informovanosti spotřebitele, 
zvýšení bezpečnosti potravin a efektivního výkonu dozoru nad trhem s potravinami. Zákon 
č. 139/2014 Sb. mj. obsahuje adaptaci na přímo použitelné předpisy Evropské unie, 
především adaptaci na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 
o poskytování informací o potravinách spotřebitelům pro balené, zabalené a nebalené 
potraviny a pokrmy, úpravu terminologie podle předpisů Evropské unie. Dále bylo cílem 
zlepšení informovanosti spotřebitele, stanovil se rozsah a způsob uvádění údajů 
u nebalených potravin - například údaj o adrese výrobce, zavedla se nová povinnost pro 
provozovatele potravinářských podniků, kteří přijímají stanovené potraviny na území České 
republiky z jiného členského státu Evropské unie nebo třetích zemí informovat orgán dozoru 
o jejich příchodu; druhy potravin byly stanoveny na základě analýzy rizika vyhláškou 
č. 320/2014 Sb. Novela zákona rovněž stanovila navýšení maximální sazby sankce 
u uvádění na trh potravin, které nesplňují požadavky na správné označení nebo 
kvalitativní parametry, z 3 mil. Kč na 10 mil. Kč (u uvádění na trh potravin, které nejsou 
bezpečné, platí již od roku 2008 maximální sankce 50 mil. Kč). 

Dále byly na základě čl. 44 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 
stanoveny požadavky na poskytování informací spotřebitelům při uvádění na trh tzv. 
nebalených potravin. Zákon o potravinách rozdělil nebalené potraviny na 3 kategorie: 
potraviny nebalené, potraviny zabalené bez přítomnosti spotřebitele pro účely přímého 
prodeje a pokrmy. Pro každou tuto kategorii nebalených potravin zákon uvádí výčet údajů, 
které musí být povinně spotřebiteli poskytnuty.  

Novela zákona o potravinách rovněž zpřehlednila a sjednotila gesce v případě potravin, kdy 
probíhá například předkládání změn, doplnění a aktualizace seznamu potravinářských 
přídatných látek, potravinářských enzymů a potravinářských aromat. Účelem změny bylo 
sjednocení komunikace provozovatelů potravinářských podniků s jedním ministerstvem, 
v případě oblasti potravin. Gesce problematiky přídatných látek, aromat a enzymů, 
obohacených potravin a doplňků stravy byla přesunuta z Ministerstva zdravotnictví na 
Ministerstvo zemědělství.  

Novelou zákona o potravinách č. 139/2014 Sb. byla k 1. 1. 2015 odstraněna dosavadní 
nejednotnost, kdy pokrmy byly z působnosti zákona o potravinách vyjmuty. Pokrm je 
potravinou a není žádný důvod, aby provozovatel potravinářského podniku, který provozuje 
stravovací služby, byl ve vztahu k pokrmům, jako produktům výroby a přípravy pokrmů, 
vyjmut z obecných požadavků na provozovatele potravinářských podniků stanovených 
zákonem č. 110/1997 Sb. Zákon č. 110/1997 Sb. a jeho prováděcí právní předpisy se 
nicméně vždy vztahovaly na potraviny určené pro výrobu pokrmů, a to zejména ve vztahu 
k druhům potravin, které jsou stanoveny a řešeny v prováděcích právních předpisech zákona 
č. 110/1997 Sb. Zákon o potravinách se tak od počátku roku 2015 vztahuje na všechny 
provozovatele potravinářských podniků včetně těch, kteří provozují stravovací služby, a na 
jimi uváděné potraviny na trh. Tam, kde se jedná o povinnosti, které se vztahují pouze na 
některé provozovatele potravinářských podniků je konkrétní provozovatel patřičně vymezen 
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povahou jeho činnosti (např. provozovatel potravinářského podniku, který dováží potraviny 
z jiných států, než jsou státy Evropské unie, provozovatel potravinářského podniku, který 
vyrábí nebo dováží potraviny určené pro zvláštní výživu, provozovatel potravinářského 
podniku, který provozuje stravovací službu).  

 

 

1.4 Identifikace dotčených subjektů  

Dotčenými subjekty jsou: 

- podnikatelé, kteří vyrábí nebo uvádí na trh tabákové výrobky a výrobky související 
s tabákovými výrobky, resp. tabákové výrobky přepravují, 

- provozovatelé potravinářských podniků, 
- Ministerstvo zemědělství,  
- Ministerstvo zdravotnictví, 
- orgány ochrany veřejného zdraví (KHS, Ministerstvo obrany, Ministerstvo vnitra), 
- Ministerstvo průmyslu a obchodu, 
- Ministerstvo kultury, 
- Ministerstvo financí, 
- Státní zemědělská a potravinářská inspekce, 
- Státní veterinární správa, 
- Česká obchodní inspekce, 
- Česká inspekce životního prostředí 
- občané České republiky, 
- specifické skupiny: děti a mladiství, populace dospělých České republiky, 

spotřebitelé, odborné organizace zaměřené na oblast kontroly tabáku. 

 
 
1.5 Popis cílového stavu 
 

Obecně jsou cíle navržených úprav zákona vedoucí ke zvýšení ochrany spotřebitele a jeho 
informovanosti jak v oblasti tabákových výrobků a výrobků souvisejících s tabákovými 
výrobky tak v oblasti potravin následující: 

 Omezit rozšíření kuřáctví mezi mladými lidmi vzhledem k obzvláště škodlivým 
účinkům tabáku na lidské zdraví a celkově snížit výskyt současného užívání 
tabákových výrobků.  

 Zvýšení kontrolovatelnosti a prosazování stanovených požadavků a omezení 
nezákonného obchodu skrze zavedení sledovatelnosti tabákových výrobků. 

 Regulace narůstajícího přeshraničního obchodu tabákových a souvisejících výrobků. 

 Zajištění sledování vývoje tabákových a souvisejících výrobků. 

 Zvýšení ochrany lidského zdraví a bezpečnosti stanovením požadavků na výrobky 
související s tabákovými výrobky tj. elektronické cigarety, náhradní náplně do nich 
a bylinné výrobky určené ke kouření. 

 Zpřesnění některých ustanovení týkajících se potravin, které přispěje k jasnější 
aplikaci zákona o potravinách v praxi. 

 Zpřesnění a jasnější rozdělení kompetencí dozorových orgánů Ministerstva 
zemědělství a Ministerstva zdravotnictví. 
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1) Transpozice směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/40/EU 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 
směrnice 2001/37/ES 

Cílem Směrnice je sblížení právních a správních předpisů členských států týkajících se 
složek a emisí tabákových výrobků a příslušných povinností oznamování, včetně 
maximálních úrovní dehtu, nikotinu a oxidu uhelnatého v cigaretách, některých aspektů 
označování a balení tabákových výrobků včetně zdravotních varování, která musí být 
uvedena na jednotkových baleních tabákových výrobků a jakémkoliv vnějším balení, jakož i 
opatření týkajících se sledovatelnosti a bezpečnostních prvků, zákazu uvádět na trh 
tabákové výrobky pro orální užití, přeshraničního prodeje tabákových výrobků 
a elektronických cigaret na dálku, povinnosti oznámit nové tabákové výrobky, uvádění na trh 
a označování některých výrobků souvisejících s tabákovými výrobky, zejména elektronických 
cigaret a náhradních náplní a bylinných výrobků ke kouření, aby bylo usnadněno hladké 
fungování vnitřního trhu s tabákovými a souvisejícími výrobky a zabezpečena vysoká úroveň 
ochrany veřejného zdraví, a to zejména v případě mladých lidí. 

Převážná část navrhovaného zákona je „transpoziční novelou“ reagující na platnost 
Směrnice. Cílovým stavem je harmonizace zákona s předpisy Evropské unie, kde jde 
především o převzetí terminologie používané předpisy Evropské unie, sblížení právních 
a správních předpisů členských států týkajících se složek a emisí tabákových výrobků 
a příslušných povinností oznamování, včetně maximálních úrovní dehtu, nikotinu a oxidu 
uhelnatého v cigaretách, některých aspektů označování a balení tabákových výrobků včetně 
zdravotních varování, a opatření týkajících se sledovatelnosti a bezpečnostních prvků, 
zákazu uvádět na trh tabákové výrobky pro orální užití, přeshraničního prodeje tabákových 
výrobků na dálku, povinnost oznámit nové tabákové výrobky, uvádění na trh a označování 
některých výrobků souvisejících s tabákovými výrobky, zejména elektronických cigaret 
a náhradních náplní a bylinných výrobků ke kouření, aby bylo usnadněno hladké fungování 
vnitřního trhu s tabákovými a souvisejícími výrobky a zabezpečena vysoká úroveň ochrany 
lidského zdraví. Cílem je snížení výskytu současného užívání tabákových výrobků u osob 
starších 15 let do roku 2018 minimálně o 8 % a do roku 2020 minimálně o 10 % (a do roku 
2025 minimálně o 30 %). 

Předkládaným návrhem bude zabezpečeno splnění povinnosti členského státu transpozice 
Směrnice do národního předpisu, tj. zákona o potravinách. 

Dochází k rozšíření předmětu právní úpravy zejména na elektronické cigarety a bylinné 
výrobky určené ke kouření, upřesnění podmínek pro přeshraniční prodej tabákových 
výrobků, elektronických cigaret nebo náhradních náplní na dálku zahrnující povinnost 
registrace, sledovatelnost tabákových výrobků v podobě povinnosti výrobců, dovozců 
a distributorů tabákových výrobků zaznamenávat převzetí všech jednotkových balení do 
svého držení, jakož i veškeré jejich interní pohyby a konečný výstup jednotkových balení 
z jejich držení. Nově se stanoví kompetence k zajištění systému správní pomoci 
a spolupráce a koordinaci činnosti zúčastněných správních úřadů, dozorových orgánů 
a ostatních zúčastněných organizací.  

Zpřesněny jsou povinnosti pro výrobce, dovozce, maloobchodní prodejce a distributory 
tabákových výrobků a výrobků souvisejících s tabákovými výrobky. 

Ministerstvo zemědělství bude oznamovat Evropské komisi maximální úrovně emisí, které 
stanoví pro jiné emise cigaret, než jsou emise stanovené v § 12a odst. 3, a na emise 
tabákových výrobků jiných než cigarety.  

V souladu s článkem 23 odst. 3 Směrnice budou stanoveny účinné, přiměřené a odrazující 
sankce za správní delikty. Ministerstvu zemědělství budou rozšířeny kompetence pro účinné 
uplatňování povinností vyplývajících z transpozice Směrnice, zejména oprávnění stanovit 
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prováděcím právním předpisem požadavky na vzhled, vlastnosti, obsah, složení a způsob 
uvádění na trh tabákových výrobků, dále hodnoty emisí cigaret, umístění a vlastnosti 
jedinečného identifikátoru a bezpečnostního prvku, další povinné údaje pro tabákové výrobky 
ke kouření, prioritní seznam, způsob zpracování, zaměření a způsob předložení studie, 
zprávy o výsledku studie a výroční zprávy, způsob provedení registrace a seznam 
zakázaných tabákových výrobků. Ministerstvu zdravotnictví jsou svěřeny kompetence nad 
uváděním na trh výrobků souvisejících s tabákovými výrobky, včetně gesce pro vydání 
prováděcího právního předpisu. Návrhem tohoto zákona nejsou nikterak dotčeny 
kompetence orgánů ochrany veřejného zdraví v oblasti stravovacích služeb vycházející 
z jiných právních předpisů – konkrétně ze zákona č. 379/2005 Sb., resp. vládního návrhu 
nového zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek.   

Opatření, která budou na základě transpozice směrnice zavedena, přispějí i k řešení jednoho 
z významných problémů veřejného zdraví, kterým je užívání tabáku v  České republice. 
V průběhu let 1997 až 2013 nedošlo k výraznějším změnám v prevalenci kouření v populaci 
České republiky. Podíl kuřáků, včetně příležitostných, se v dospělé populaci pohybuje podle 
informací Státního zdravotního ústavu v Praze v rozmezí mezi 28 až 32 % a nebyl ani 
zaznamenán trend, že by se více kuřáků snažilo s kouřením přestat. Zdravotně rizikový 
faktor, kterým je užívání tabáku, je pokládán v dnešní době ve vyspělých státech za 
nejzávažnější příčinu úmrtí a chronických neinfekčních onemocnění, kterou lze prevencí 
odvrátit.  

Legislativní řešení transpozice Směrnice bylo zpracováno na základě transpoziční tabulky ke 
Směrnici, jejíž tvorba byla v průběhu roku 2014 konzultována s Ministerstvem zdravotnictví, 
Ministerstvem financí, Ministerstvem kultury a Ministerstvem průmyslu a obchodu. 

 

2) Zpřesnění a úprava stávajících požadavků na provozovatele potravinářských 
podniků   

Předmětem navrhované právní úpravy je dále úprava a zpřesnění některých ustanovení 
týkajících se potravin, která přispěje k jasnější aplikaci zákona o potravinách v praxi jak ve 
vztahu k provozovatelům potravinářských podniků, tak ke spotřebitelům a dozorovým 
orgánům. Cílovým stavem by mělo být: 

- zrušení informačních povinností, jejichž praktický přínos byl vyhodnocen jako 
marginální a okrajový,  

- zpřesnění povinností při poskytování informací o nebalených potravinách; zde se 
jedná opět o poznatky z praktické aplikace poslední novely zákona o potravinách, 
které vyžadují upřesnění textu, 

- doplnění nové povinnosti uvádět při prodeji nebalených potravin a pokrmů jednu 
ze základních informací pro konečného spotřebitele, a to údaj o množství potraviny,  

- stanovení právního rámce pro dobrovolné označování potravin slovy „vyrobeno 
v České republice“ nebo „česká potravina“, a to i při jakémkoli jiném dobrovolném 
poskytování informací se stejným významem zejména slovních, obrazových nebo 
grafických naznačujících (vlajka, mapa, grafický symbol apod.), že potravina byla 
vyrobena v České republice nebo že země původu potraviny je Česká republika.  

Dalším krokem k vyjasnění a nastavení stejného právního rámce pro provozovatele 
potravinářských podniků je odstranění duplicitních ustanovení ze zákona č. 258/2000 Sb., 
resp. ponechání těch ustanovení, která jsou nezbytná pro provádění státního zdravotního 
dozoru. Pro dosažení tohoto cíle je nezbytné provést novelu zákona č. 258/2000 Sb. Tato 
potřeba byla identifikována v průběhu připomínkové řízení, když bylo požadováno, aby byl 
vyjasněn právní rámec povinností pro provozovatele potravinářských podniků, kteří provozují 
stravovací služby. Vzhledem k tomu, že zákon č. 110/1997 Sb. se od 1. 1. 2015 vztahuje na 
všechny potraviny včetně pokrmů i na všechny provozovatele potravinářských podniků 
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včetně těch, kteří provozují stravovací služby, a rovněž s ohledem na skutečnost, že všechny 
orgány dozoru nad výrobou a uváděním na trh potravin (OOVZ, SVS, SZPI), které jsou 
příslušné k dozoru nad stravovacími službami, jsou oprávněny dozorovat požadavky zákona 
o potravinách, považuje Ministerstvo zemědělství za logický krok, který přispěje ke 
srozumitelnosti právní úpravy, aby ze zákona č. 258/2000 Sb. byly vypuštěny požadavky, 
které jsou se zákonem o potravinách nebo s přímo použitelnými předpisy duplicitní (např. 
oznamovací povinnost, požadavky na uvádění hub z volného sběru) a byly v něm zachovány 
pouze ty požadavky, které jsou důvodné s ohledem na zvláštní režim provozovatelů 
stravovacích služeb, kteří i nadále budou podle navržené varianty řešení dohlíženy orgány 
ochrany veřejného zdraví. Vyjasnění právního rámce bude muset proběhnout v dalším kroku 
za spolupráce Ministerstva zdravotnictví, které by mělo uzpůsobit prováděcí právní předpisy 
k zákonu č. 258/2000 Sb. OOVZ nicméně i nadále vykonávají státní zdravotní dozor, v rámci 
kterého mohou kromě jiných požadavků na úseku ochrany veřejného zdraví kontrolovat 
i povinnosti provozovatelů potravinářských podniků stanovené k ochraně veřejného zdraví 
přímo použitelnými předpisy EU na úseku potravinového práva při výkonu činností 
epidemiologicky významných, které jsou součástí vymezení rozsahu státního zdravotního 
dozoru podle § 84 odst. 1 písm. a) zákona č. 258/2000 Sb.     

 

 

 1.6 Zhodnocení rizika 

V případě zachování současného stavu nedojde k řešení identifikovaných problémů.  Pokud 
by Česká republika nepřijala opatření související s transpozicí Směrnice, hrozí současná 
platnost vnitrostátních předpisů a předpisů Evropské unie upravujících stejné oblasti 
problematiky tabákových výrobků odlišnými požadavky. Česká republika je jako členský stát 
Evropské unie povinna transponovat směrnici a dosáhnout žádaného výsledku s možností 
přihlédnutí ke specifikům národního právního řádu. Pokud Česká republika ve stanovené 
lhůtě nezajistí Směrnicí daný  komunitární standard v oblasti tabákových výrobků a výrobků 
souvisejících s tabákovými výrobky, vystaví se riziku, že na ni bude podána žaloba z důvodu 
neprovedení Směrnice. 

Při stanovení různých (odlišných) požadavků dále může dojít k nerovnému přístupu ve 
vztahu k podnikatelům, kteří vyrábí nebo uvádí na trh tabákové výrobky a výrobky související 
s tabákovými výrobky, a spotřebitelů a ke ztížení výkonu dozoru nad trhem s tabákovými 
výrobky. V konečném důsledku hrozí i narušení jednotného trhu. 

Pokud by Česká republika nepřijala opatření související s transpozicí Směrnice, hrozí dále: 

- nedodržení zpřísnění oznamovací povinnosti týkající se složek a emisí, 
- znesnadnění plnění oznamovací povinnosti výrobců a dovozců v důsledku používání 

stávajících rozdílných formátů pro podávání zpráv, 
- negativní vliv nedostatečně harmonizovaného přístupu k regulaci složek tabákových 

výrobků na hladké fungování vnitřního trhu a negativní dopad na volný pohyb zboží 
v rámci Evropské unie, 

- rizika vyplývající z odlišné regulace tabákových výrobků s jinou než charakteristickou 
tabákovou příchutí, které by mohly usnadnit zahájení užívání tabáku nebo ovlivnit 
formy užívání (v případě nepřijetí zákazu tabákových výrobků s charakteristickou 
příchutí), 

- vytvoření dojmu o zdravotních výhodách tabákových výrobků, snížení zdravotních 
rizik nebo zvýšení duševní bdělosti nebo fyzické výkonnosti v případě tabákových 
výrobků, u nichž byly použity určité přísady, 

- překážky obchodu a narušení hladkého fungování vnitřního trhu s tabákovými 
výrobky v podobě odlišných jednotlivých vnitrostátních ustanoveních týkajících se 
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označování tabákových výrobků, zejména s ohledem na použití kombinovaných 
zdravotních varování, 

- uvádění spotřebitele (zejména mladých lidí) v omyl naznačováním, že se jedná 
o méně škodlivé výrobky použitím určitých slov na balení, naznačování přínosu 
v podobě úbytku hmotnosti, zvýšení sexuální přitažlivosti, zlepšení společenského 
postavení, společenského života nebo kvalit, jako je ženskost, mužnost nebo 
elegance, 

- nevytvoření interoperabilního systému pro sledování a vyhledávání a bezpečnostní 
prvky na úrovni Evropské unie, 

- nezajištění nezávislosti a transparentnosti vyhledávání a systému vyhledávání na 
základě smluv o uchovávání údajů uzavřených výrobci tabákových výrobků 
s nezávislými třetími stranami, 

- zvýšené riziko přístupu mladých lidí k tabákovým výrobkům a usnadnění přístupu 
k tabákovým výrobkům, které nejsou v souladu se Směrnicí, v důsledku 
přeshraničního prodeje tabákových výrobků na dálku, 

- nedostatečná a nejednotná úprava elektronických cigaret a náhradních náplní (pokud 
z důvodu svého určení nebo funkce podléhají Směrnici Evropského parlamentu 
a Rady 2001/83/ES ze dne 6. listopadu 2001 o kodexu Společenství týkajícím se 
humánních léčivých přípravků nebo Směrnici Rady 93/42/EHS ze dne 14. června 
1993 o zdravotnických prostředcích), v jejímž důsledku by mohlo dojít k ohrožení 
zdraví a bezpečnosti, pokud by elektronické cigarety neuvolňovaly nikotin 
rovnoměrně, 

- ohrožení zabezpečení vysoké úrovně ochrany lidského zdraví v důsledku rozdílné 
vnitrostátní úpravy pro reklamu a sponzorství související s elektronickými cigaretami, 

- vnímání bylinných výrobků určených ke kouření jako neškodných nebo méně 
škodlivých v důsledku nejednotné úpravy v členských státech. 

 
Pokud by nedošlo k upřesnění některých ustanovení zákona o potravinách týkajících se 
potravin, zůstanou v právním řádu zachována ustanovení, která byla v praxi shledána jednak 
jako nedostačující k naplnění informování konečného spotřebitele v případě nebalených 
potravin a pokrmů, a rovněž jako nepřesná a legislativně technicky nedostatečně 
formulovaná.  
 
Pokud by nedošlo k novele zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, i nadále by 
byl zachován právní stav, který může být pro provozovatele potravinářských podniků 
komplikovaný a nepřehledný. 
 
Pokud by nedošlo k upřesnění a úpravě kompetencí dozorových orgánů v působnosti 
Ministerstva zemědělství, tj. mezi SZPI a SVS, bude nadále v oblasti maloobchodu 
přetrvávat zvýšená míra nepřesnosti nastavených kompetencí, které jsou v současné době 
částečně upraveny například Dohodou o vzájemné součinnosti a spolupráci SZPI a SVS 
v prodejnách a prodejních úsecích ze dne 21. 7. 2009, včetně rizika soudních sporů 
souvisejících s kompetencemi dozorových orgánů.  
 
Pokud by nedošlo ke zpřesnění vymezení kompetencí dozorových orgánů a zpřehlednění 
kompetencí v oblasti maloobchodu (zejména v oblasti stravovacích služeb) tak, že kontrola 
potravin jako celek (kromě stanovených konkrétních výjimek) by nespadala do kompetence 
Ministerstva zemědělství, byl by nadále jeden sektor ve vztahu k potravinovému právu jako 
celku pod dozorem různých institucí (dozorových orgánů), což v praxi způsobuje 
roztříštěnost a kompetenční rozdělení mezi dvě ministerstva, obtížnější komunikací v rámci 
dozorové činnosti, nízkou efektivitu, rozdílnou aplikační praxi ve vztahu ke kontrole celého 
rozsahu potravinového práva, omezenou plošnou reakci v případě výkonu dozoru, snížení 
prvku koordinace a jednotnosti výkonu dozoru a rozhodovací praxe v rámci dozoru nad 
trhem s potravinami jako celku (tj. výroba, obchod, stravovací služby). 
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2. Návrh variant řešení 

 

2.1. Transpozice směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/40/EU 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 
směrnice 2001/37/ES 

 

1) Varianta 1 – („nulová“) 

Nulová varianta představuje neprovedení transpozice Směrnice 2014/40/EU. Národní právní 
úprava v oblasti výroby, obchodní úpravy a prodeje tabákových a souvisejících výrobků 
nebude plně slučitelná s předpisem Evropské unie. To může způsobit potíže v souvislosti 
s konkurenceschopností na národním, ale především na mezinárodním trhu. Nedodržení 
transpoziční lhůty 20. 5. 2016 může rovněž vést k soudnímu řízení před Soudním dvorem 
Evropské unie z důvodů pozdní transpozice Směrnice a k závažným finančním postihům 
vůči České republice. 

 

2) Varianta 2 - provedení transpozice Směrnice 2014/40/EU Varianta 2 spočívá 
v provedení transpozice příslušných ustanovení Směrnice do národního právního řádu, tj. 
zákona č. 110/1997 Sb., zákona č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami 
působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně 
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci 
reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového 
a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 231/2001 Sb., o provozování 
rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 132/2010 Sb., 
o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů. 

S ohledem na datum nabytí účinnosti Směrnice je nezbytné provedení transpozice 
příslušných ustanovení do českého právního řádu. Jedná se zejména o vymezení základních 
pojmů, podmínky uvádění na trh tabákových výrobků a výrobků souvisejících s tabákovými 
výrobky, zavedení kombinovaných zdravotních varování a jejich pokrytí balení výrobku, 
úpravu informační povinnosti podnikatelů, kteří vyrábí nebo uvádí na trh tabákové výrobky, 
vůči Ministerstvu zemědělství. Dále se jedná o stanovení prioritního seznamu přísad 
a zpřísnění oznamovacích povinností, oznamování nových tabákových výrobků, úpravu 
režimu uvádění na trh elektronických cigaret a bylinných výrobků ke kouření, zavedení tzv. 
jedinečného identifikátoru za účelem zabezpečení sledovatelnosti a bezpečnostního prvku 
a úprava přestupků. Technické podrobnosti, požadavky na jakost a další budou řešeny 
prováděcí vyhláškou.  

V některých ustanoveních Směrnice umožňuje volbu výběru varianty řešení. Níže jsou 
uvedeny oblasti, ve kterých je výběr varianty možný. V ostatních částech Směrnice výběr 
řešení neumožnuje. 

1. Označování jiných tabákových výrobků ke kouření než cigaret, tabáku k ručnímu 
balení cigaret a tabáku do vodní dýmky 

Směrnice pro tyto výrobky umožnuje využít výjimky z povinnosti nést některá označení. 
Variantou 1 je využití výjimky a stanovení jako povinných pouze základní označení dle 
směrnice pro tyto výrobky tj. označení obecným varováním a textovým varováním. Variantou 
2 je nevyužít výjimku a zavést povinné označení obecným varováním, kombinovaným 
zdravotním varováním (skládá se z obrázku, textového varování a informací pro odvykání 
kouření) a informačním sdělením. 

Náklady a přínosy pro jednotlivé dotčené skupiny 
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Obyvatelstvo ČR, děti a mladiství – Dotčenou kategorií výrobků jsou zejména doutníky 
a doutníčky. Tyto výrobky jsou užívány malým okruhem spotřebitelů a spíše starší věkovou 
kategorií kuřáků. Lze očekávat, že zvolení ať první nebo druhé varianty označení bude mít 
pozitivní dopad na vybrané malé skupiny kuřáků, z hlediska zvýšení jejich informovanosti.  
Zvolení druhé přísnější varianty by mělo, oproti první variantě velký dopad na rentabilitu 
produkce dotčených výrobků z důvodů vyšších nákladů na jejich produkci (označování). 

Výrobci – Při zvolení přísnější varianty označení lze očekávat vyšší náklady na provedení 
označení výrobků (barevný tisk). Zároveň při snížení počtu kuřáků, lze očekávat snížení 
tržeb.  

Prodejci, dovozci, distributoři – Při zvolení přísnější varianty označení a snížení počtu 
kuřáků lze očekávat snížení odbytu výrobků a tím snížení tržeb. Dle vyjádření distributorů 
a dovozců by zpřísnění podmínek vzhledem k malým objemům těchto produktů bylo pro 
uvádění těchto výrobků na trh likvidační. 

Výběr nejvhodnějšího řešení 

Kategorie dotčených 
subjektů 

V1 – základní označení V2 – plné označení 

obyvatelstvo ČR, děti a 
mladiství 

+ + 

výrobci - - - 

prodejci, dovozci, distributoři - - - 

Výběr varianty: Vzhledem k tomu, že dotčená kategorie výrobků, kdy jde zejména 
o doutníky a doutníčky, je užívána spíše starší věkovou kategorií kuřáků, jedná se o malé 
objemy výrobků a zavedení přísnějšího režimu označování by mělo velký dopad na 
rentabilitu produkce těchto výrobků, byla vybrána varianta 1. Variantou 1 tak budou splněny 
požadavky Směrnice a dopady na všechny subjekty budou vyvážené.  Varianta 2 vycházela 
z požadavků Směrnice, které Směrnice umožňovala zavést pouze na základě uvážení 
členského státu.   

2. Bezpečnostní prvek 

Směrnice požaduje, aby všechna jednotková varování tabákových výrobků byla opatřena 
bezpečnostním prvkem, jehož parametry Směrnice také stanovuje a který má sloužit 
k ověření pravosti výrobků. Směrnice v tomto ohledu nabízí možnost využít jako 
bezpečnostní prvek daňové označení. Variantou 1 je požadovat na dotčených výrobcích 
označení zvláštním bezpečnostním prvkem. Variantou 2 je využít jako bezpečnostní prvek 
stávající daňové označení (tabákovou nálepku). 

Kategorie dotčených 
subjektů 

V1 – tabáková nálepka 
+ bezpečnostní prvek 

V2 – bezpečnostní 
prvek v tabákové 
nálepce 

obyvatelstvo ČR, děti a 
mladiství 

0 0 

dozorové orgány - + 

výrobci, prodejci, dovozci, 
distributoři 

- + 
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Obyvatelstvo ČR, děti a mladiství – na tyto kategorie nebude mít výběr varianty dopad. 

Dozorové orgány – Při zvolení varianty 1 označení lze očekávat časovou a administrativní 
zátěž na kontrolu nového prvku označení tj. bezpečnostního prvku. 

Výrobci, prodejci, dovozci, distributoři – Při zvolení varianty 1 označení lze očekávat 
vyšší náklady na zajištění nového označení tj. bezpečnostního prvku. 

 

Výběr varianty: V ČR aktuálně používaná tabáková nálepka definovaná ve vyhlášce 
č. 467/2003 Sb., o používání tabákových nálepek při značení tabákových výrobků, ve znění 
pozdějších předpisů, splňuje všechny stanovené parametry bezpečnostního prvku. Jelikož 
Směrnice umožnuje využít jako bezpečnostní prvek tabákovou nálepku, tabáková nálepka 
v ČR splňuje požadavky bezpečnostního prvku a toto sjednocení označení do jednoho prvku 
bude mít nejmenší negativní dopad na dotčené kategorie subjektů, jeví se jako vhodnější 
varianta 2.  

 

3. Přechodná ustanovení 

V souladu s článkem 30 směrnice 2014/40/EU členské státy mohou povolit uvedení na trh do 
20. května 2017 tabákových výrobků vyrobených nebo uvedených do volného oběhu 
a označených v souladu se směrnicí 2001/37/ES před 20. květnem 2016, elektronických 
cigaret nebo náhradních náplní vyrobených nebo uvedených do volného oběhu před 20. 
listopadem 2016 a bylinných výrobků určených ke kouření vyrobených nebo uvedených do 
volného oběhu před 20. květnem 2016. 
 
Variantou 1 je, že Česká republika nevyužije nabízená přechodná období a nepovolí po 
20. květnu 2016 uvést na trh tabákové výrobky, elektronické cigarety a náhradní náplně do 
nich a bylinné výrobky určené ke kouření, které nejsou v souladu s požadavky tohoto zákony 
vycházejícími ze směrnice 2014/40/EU. 
 
Variantou 2 je využití možnosti dané čl. 30 směrnice 2014/40/EU pro tabákové výrobky, 
elektronické cigarety nebo náhradní náplně do nich a pro bylinné výrobky určené ke kouření 
vyrobené či uvedené do volného oběhu a označené v souladu se směrnicí 2001/37/ES před 
20. květnem 2016, povolit uvedení těchto výrobků, které nejsou v souladu se zákonem, na 
trh do 20. května 2017. V případě České republiky by se tak využitím přechodného období 
jednalo o umožnění uvedení na trh výrobků neodpovídajícím novým požadavkům po dobu 3 
měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona u cigaret a tabáku k ručnímu balení cigaret 
a po dobu 1 roku u tabákové výrobky s výjimkou cigaret a tabáku k ručnímu balení cigaret 
a bylinné výrobky určené ke kouření a elektronických cigaret a náhradních náplní. 
 
V případě cigaret a tabáku k ručnímu balení cigaret, které by nebyly v souladu s požadavky 
zákona č. 110/1997 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, a byly 
vyrobené nebo uvedené na trh a označené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, by 
tak mohly být nabízeny k prodeji a prodávány nejpozději do 3 měsíců ode dne nabytí 
účinnosti tohoto zákona. 
 
Oproti tomu tabákové výrobky s výjimkou cigaret a tabáku k ručnímu balení cigaret a bylinné 
výrobky určené ke kouření by mohly být nabízeny k prodeji a prodávány nejpozději do 20. 
května 2017, jelikož se jedná o výrobky s nižší obrátkovostí, u nichž bylo s ohledem na 
dlouhodobou praxi třeba nastavit delší období. 
 
Elektronické cigarety a náhradní náplně do nich, které nejsou v souladu s požadavky zákona 
č. 110/1997 Sb., a byly vyrobené nebo uvedené na trh a označené nejpozději do 
19. listopadu 2016, by mohly být nabízeny k prodeji a prodávány nejpozději do 20. května 
2017. 
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Kategorie dotčených 
subjektů 

V1 – žádné přechodné 
období 

V2 – přechodné 
období (3 měsíce/1 
rok) 

obyvatelstvo ČR, děti a 
mladiství 

0 0 

dozorové orgány - 0 

výrobci, prodejci, dovozci, 
distributoři 

- + 

 
Obyvatelstvo ČR, děti a mladiství – na tyto kategorie nebude mít výběr varianty dopad. 

Dozorové orgány – Při zvolení varianty 1 lze očekávat časovou a administrativní zátěž na 
kontrolu okamžité adaptace výrobců, prodejců, dovozců a distributorů na nové podmínky 
stanovené směrnicí 2014/40/EU. 

Výrobci, prodejci, dovozci, distributoři – Při zvolení varianty 1 označení lze očekávat 
problémy s rychlou adaptací na nové požadavky. Jelikož by zásoby výrobků označených 
podle „starých“ pravidel nemohly být doprodány, musely by být přeznačeny nebo odstraněny 
z trhu, což by pro dotčené subjekty představovalo dodatečné finanční náklady. 

Výběr varianty: Jako vhodnější se jeví varianta 2, tzn. využití možnosti nastavení 
přechodných období a umožnění vyčerpání zásob výrobků označených podle „starých“ 
pravidel. Tímto bude umožněno jak podnikatelským subjektům, tak dozorovým orgánům 
adaptovat se na nové požadavky. Bylo proto navrženo, aby tato lhůta činila 3 měsíce, neboť 
v praxi se již trh s distribucí a prodejem cigaret a tabáku určeného k ručnímu balení cigaret 
na takovouto lhůtu adaptoval. Jde o lhůtu relativně krátkou, kterou nedojde k reálnému 
oddálení účinnosti změn zamýšlených směrnicí a přispěje ke stabilitě a předvídatelnosti 
tržního prostředí. Navrhovaná lhůta odpovídá lhůtě, kterou stát povoluje např. pro doprodej 
výrobků při změně sazeb spotřební daně (viz § 118c odst. 2 zákona o spotřebních daních). 

 

2.2 Zpřesnění a úprava stávajících požadavků na provozovatele potravinářských 
podniků 

1) Varianta 1 - („nulová“) 

Varianta 1 spočívá v zachování stávající úpravy v části zákona o potravinách týkající se 
potravin.  

Některá ustanovení týkající se potravin, která byla vyhodnocena jako nepřesná a nejasná, 
zůstanou beze změny zachována. Jedná se o ustanovení, která jsou blíže popsána v části 
1.2 – Definice problému. Nepřesná ustanovení budou způsobovat výkladové problémy 
a budou vytvářet nutnost diskusí a nastavení jednotných přístupů, které ovšem nebudou mít 
formu právního předpisu a v praxi mohou být jednodušeji napadnutelná. V případě potravin 
budou nadále prezentovány informace odkazující na původ potraviny z České republiky 
pomocí symbolů, vlajek a jiných grafických zobrazení za pro spotřebitele nejasných a 
nejednotných podmínek a pravidel. Bez provedení novely zákona č. 258/2002 Sb. nedojde 
k vyjasnění vztahu zákona o potravinách a zákona o ochraně veřejného zdraví a ke změně 
vnímání ze strany provozovatelů potravinářských podniků, kteří provozují stravovací služby, 
kteří by stejně jako ostatní provozovatelé měli jako základní předpis na úseku vnitrostátního 
potravinového práva vnímat zákon č. 110/1997 Sb. 

 

2) Varianta 2 - úprava v části zákona o potravinách týkající se potravin 
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Varianta 2 spočívá v úpravě identifikovaných problémů v části zákona o potravinách týkající 
se potravin.  

Jedná se zejména informační povinnost podle navrhovaného § 3d odst. 4, která se týká 
provozovatelů potravinářských podniků, kteří odebírají potraviny za účelem jejich dalšího 
prodeje konečnému spotřebiteli (maloobchod). Toto opatření se vztahuje pouze na 
provozovatele potravinářských podniků, jejichž tržby z prodeje potravin za poslední 
ukončené účetní období na území ČR přesahují 5 mld. Kč. Tyto subjekty jsou povinny 
viditelně a čitelně zpřístupnit při vstupu do prodejny určeném pro konečného spotřebitele 
a současně oznámit Ministerstvu zemědělství údaje o pěti zemích, které mají nejvyšší podíl 
na jeho tržbách získaných z prodeje potravin jím uváděných na trh. Tyto údaje se mají 
uvádět vždy k 1. lednu za období posledních 12 měsíců, a to v procentech přiřazených ke 
každé z pěti zemí. Tyto země se uvádějí sestupně počínaje zemí s nejvyšším podílem na 
jeho tržbách při prodeji takto odebraných potravin. Cílem navržené úpravy je toto ustanovení 
vypustit.  

Dále se jedná o požadavky uvedené v § 7 a 8.   

V § 7, který se týká potravin zabalených bez přítomnosti spotřebitele pro účely 
bezprostředního prodeje, jde o zpřesnění povinnosti pro provozovatele potravinářského 
podniku, který potraviny vyrábí. Jedná se o stanovení výjimky v případě nezpracovaných 
potravin, jejichž definice je poskytnuta v čl. 2 odst. 1 písm. n) nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 a dále konkrétněji v příloze I Pokynů k provádění 
některých ustanovení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004. 

V § 8, stejně jako v § 7, je nově uvedena výjimka, aby se tento požadavek nevztahoval na 
nezpracované potraviny, například čerstvé ovoce a zeleninu nebo skořápkové plody. Dále se 
zpřesňuje ustanovení týkající se označení původu, tj. údaj o zemi nebo místu původu [podle 
odstavce 1 písm. b)] může být poskytnut v těsné blízkosti skupiny potravin viditelně a snadno 
čitelně jako souhrnná informace vztažená ke skupině potravin, kdy z této informace bude 
jasně a srozumitelně zřejmá souvislost mezi poskytnutými údaji a konkrétními potravinami. 
Ustanovení o povinném poskytnutí informace o zemi původu je zpřesněno takovým 
způsobem, aby povinné informace týkající se země původu byly vždy spotřebiteli 
konzistentně poskytnuty v těsné blízkosti potraviny. Doposud bylo v těsné blízkosti nutné 
uvést informace o zemi původu pouze podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
č. 1169/2011 (informace o zemi původu u masa vepřového, drůbežího, skopového a kozího). 
Informace o zemi původu například hovězího masa bylo možné poskytnout v blízkosti místa 
nabízení potraviny k prodeji. Navrženým ustanovením se tato nejednotnost odstraňuje 
a současně posiluje informovanost konečného spotřebitele v případě deklarace o původu 
potraviny, který všechny informace stejného charakteru nalezne vždy v těsné blízkosti 
potraviny. 

Nově bylo navrženo doplnit povinné údaje o nebalených potravinách i o údaj o čistém 
množství v případě, že tak bude stanoveno prováděcím právním předpisem. Cílem tohoto 
ustanovení je u vybraných nebalených potravin poskytnout spotřebiteli informace například 
o hmotnosti potraviny. Tato možnost by měla být využita u těch druhů potravin, kde se tato 
informace považuje za důležitou pro informovaný výběr konečného spotřebitele, jako jsou 
například pekařské výrobky.  

Zákon č. 110/1997 Sb. o potravinách a tabákových výrobcích, novelou č. 139/2014 Sb. 
rozšířil již k 1. 1. 2015 oblast působnosti i na pokrmy. Navržené znění zákona 
o potravinách nestanovuje oproti stávající platné úpravě žádné nové povinnosti týkající 
se pokrmů, resp. provozovatelů stravovacích služeb. Cílem navržených změn je pouze 
zpřesnění a zpřehlednění již stávajících povinností a jejich zastřešení zákonem 
o potravinách jako základním zákonem pro potraviny. Ustanovení § 9a je navrženo 
zjednodušit s tím, že zůstane stanovena povinnost poskytnout spotřebiteli informaci o názvu 
pokrmu a výskytu alergenů, ale možné způsoby splnění povinnosti poskytnutí informace 
o výskytu alergenů budou již nově uvedeny pouze v prováděcím právním předpise a nikoliv 
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v § 9a, jak tomu bylo doposud. Nově je navrženo poskytnout spotřebiteli povinně údaj 
o množství pokrmu, což je však požadavek, který je dosud obecně pro výrobky stanoven 
v zákoně o ochraně spotřebitele. Tento údaj poskytne spotřebiteli důležitou informaci 
potřebnou k rozhodnutí nákupu pokrmu a poskytne možnost srovnání nabízených pokrmů. 
Dále je nově stanovena povinnost, aby provozovatel potravinářského podniku, který 
provozuje stravovací služby, dodržoval technologické požadavky na výrobu pokrmů, 
podmínky úchovy, smyslové, fyzikální, chemické a mikrobiologické požadavky na pokrmy 
stanovené prováděcím právním předpisem, které budou ve většině přesunuty z prováděcího 
předpisu k zákonu č. 258/2000 Sb. do prováděcího právního předpisu k zákonu 
o potravinách, tudíž se i zde ve většině jedná o existující požadavky.  

Dále se nově navrhuje stanovení jednoznačných a srozumitelných pravidel pro dobrovolné 
používání odkazu na skutečnost, že potravina pochází z České republiky nebo byla 
vyrobena v České republice. Dobrovolné poskytnutí informace ve znění „vyrobeno v České 
republice“, „česká potravina“ nebo grafické znázornění stanovené prováděcím právním 
předpisem může být použito pouze v případě, že jsou splněny podmínky pro použití těchto 
informací stanovené v prováděcím právním předpise (technická pravidla s vymezením 
minimálního procentního podílu vstupních surovin, včetně odkazu na grafické logo, stanoví 
prováděcí vyhláška o způsobu označování potravin). Stejným způsobem se toto ustanovení 
vztahuje i na jakékoliv jiné informace zejména slovní, obrazové nebo grafické, které 
naznačují, že země původu potraviny je Česká republika nebo, že potravina byla vyrobena 
v České republice. Dotčené informace mohou mít tak podobu nejen textu, ale také například 
vlajek, map, nebo schémat kvality. Tyto informace mohou být v souvislosti s potravinou 
uvedeny opět dobrovolně pouze za předpokladu, že jsou splněny podmínky pro označení 
„česká potravina“ nebo „vyrobeno v České republice“ v závislosti na tom, se kterým 
označením významově korespondují. Stanovením podmínek pro dobrovolné poskytnutí 
informací s vazbou k České republice bude dosaženo toho, že se v případě použití těchto 
informací ke spotřebiteli dostane potravina s jasným vztahem k deklarovanému původu. 
Ustanovení obsahuje výjimku z toho důvodu, aby uživatelé již zapsaných ochranných 
známek, které obsahují text „česká potravina“ (podmínky pro použití termínu „česká 
potravina“, jsou vymezeny v prováděcím právním předpise), mohli taková označení nadále 
používat. Dále se stanovuje přechodné období pro ochrannou známku, která je graficky 
téměř identická s logem, které bude uvedeno v prováděcím právním předpise.   
 

 

2.3 Zpřesnění a úprava kompetencí dozorových orgánů v gesci Ministerstva 
zemědělství a Ministerstva zdravotnictví 

1) Varianta 1 - („nulová“) 

Varianta 1 spočívá v zachování stávající úpravy v části zákona o potravinách týkající 
kompetencí dozorových orgánů. Zachováním stávající úpravy nedojde k upřesnění a úpravě 
kompetencí dozorových orgánů v působnosti Ministerstva zemědělství, tj. mezi SZPI a SVS. 
Nadále tak bude docházet k nepřesnostem v nastavení kompetencí a k problémům při 
výkonu dozoru, který má zajistit ochranu zdraví a dalších zájmů spotřebitelů a poctivé 
jednání a rovné podmínky na trhu s potravinami. Nepřesnosti v nastavení kompetencí budou 
nadále využívány dozorovanými subjekty k provádění obstrukcí při výkonu dozoru. 

 

2) Varianta 2 - úprava a zpřesnění kompetencí dozorových orgánů 

Varianta 2 předpokládá úpravu a zpřesnění kompetencí dozorových orgánů v působnosti 
resortu zemědělství, tj. SZPI a SVS.  
 
Pokud by nedošlo k upřesnění a úpravě kompetencí dozorových orgánů v působnosti 
Ministerstva zemědělství, tj. mezi SZPI a SVS, a k jednoznačnějšímu vymezení kompetencí 
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dozorových orgánů v působnosti Ministerstva zemědělství, bude docházet k nepřesnostem v 
nastavení kompetencí a k problémům při výkonu dozoru, který má zajistit ochranu zdraví a 
dalších zájmů spotřebitelů a poctivé jednání a rovné podmínky na trhu s potravinami. Cílem 
předložené varianty upraveného § 16 je zejména vyřešení nejasností v nastavení 
kompetencí při výkonu dozoru nad uváděním na trh potravin v maloobchodu včetně 
přesunutí výkonu dozoru nad celým spektrem požadavků potravinového práva při 
provozování stravovacích služeb až na výjimky pod resort Ministerstva zemědělství. 
 
Státní veterinární správa jako specializovaný orgán na veterinární otázky bude 
v potravinovém řetězci vykonávat dozor a působit tam, kde je to z pohledu veterinární péče 
odůvodněné, tj. zejména ve výrobě potravin živočišného původu a v maloobchodní tržní síti 
v těch prodejních úsecích a prodejnách jiných než samoobslužných, kde dochází k úpravě 
masa, mléka, ryb, drůbeže nebo vajec. Samozřejmě pak i v dalších oblastech, jak stanoví 
zákon o potravinách.  
 
Pro účely zákona č. 110/1997 Sb., zejména v souvislosti s nastavením výkonu dozoru 
v potravinovém řetězci je vymezen pojem „potravina živočišného původu“ a pojem „prodejní 
úsek“. Potravinou živočišného původu se rozumí maso krokodýlů a potraviny stanovené 
definicemi uvedenými v nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004. 
Konkrétně se jedná o definice v bodu 1.1 (maso), 1.10 (čerstvé maso), 1.11 (droby), 1.12 
(vnitřnosti), 1.13 (mleté maso), 1.14 (strojně oddělené maso), 1.15 (masný polotovar), 2.1 
(mlži), 3.1 (produkty rybolovu), 3.4 (mechanicky oddělovaný produkt rybolovu), 3.5 (čerstvý 
produkt rybolovu), 3.6 (upravený produkt rybolovu), 4.1 (syrové mléko), 5.1 (vejce), 5.2 
(tekutá vejce), 5.3 (křapy), 6. (žabí stehýnka a hlemýždi), 7. (zpracované výrobky) a 8.1 
druhá a třetí odrážka (živí mlži, živí ostnokožci, živí pláštěnci apod.) Přílohy I nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 a dále mlezivo, krev, včelí produkty a maso 
krokodýlů. Prodejním úsekem je část prodejní plochy samoobslužné prodejny vymezená 
prodejním pultem, je-li pult bez přepážek, nebo částí prodejního pultu oddělenou přepážkami 
a související prostory samoobslužné prodejny používané k úpravě a skladování potravin 
uváděných na trh v prodejním pultu, je-li pult bez přepážek, nebo části prodejního pultu 
oddělené přepážkami. 
Vymezení výkonu dozoru v potravinovém řetězci z pohledu SVS je následující: 

Státní veterinární správa bude vykonávat dozor ve vztahu k potravinám živočišného původu 
ve výrobě, balírnách, velkoskladech, při dovozu, v místech určení ve stejném rozsahu jako 
nyní. Ve vztahu k maloobchodní tržní síti dojde k jasnému určení dozorových kompetencí 
pomocí vymezení pojmu prodejní úsek. Prodejny se již dnes člení na prodejny bez 
prodejních úseků a prodejny s prodejními úseky. V případě prodejen bez prodejních úseků 
bude SVS vykonávat dozor nad všemi potravinami živočišného původu. Bude se jednat 
o prodejny, které nejsou samoobslužné, většinou se jedná o prodejny specializované 
(řeznictví nebo prodejny masa, uzenin a lahůdek, apod.). V těchto prodejnách se definice 
prodejního úseku neuplatní, protože je navázaná na samoobslužné prodejny. Státní 
veterinární správa tak bez jakékoliv změny plně zachová svůj dozor v řeznictvích 
a obdobných obslužných prodejnách. Nová definice prodejního úseku, pak zejména postaví 
na jisto dozor v samoobslužných prodejnách typu supermarket, hypermarket, resp. 
samoobsluhách obecně. Státní veterinární správa bude plně vykonávat dozor nad 
potravinami živočišného původu v prodejních úsecích samoobslužných prodejen, kde je 
upravováno maso, tak jako doposud, pouze bude vyjasněno, co je prodejní úsek. 

SVS bude nadále vykonávat dozor i při poskytování stravovacích služeb ve vztahu k uvádění 
na trh vymezených komodit. Jedná se o kontrolu všech požadavků zákona o potravinách ve 
vztahu k uvádění na trh těchto komodit tj. včetně požadavků na hygienu potravin. SVS 
nicméně nebude provádět kontroly u provozovatelů potravinářských podniků svěřených 
Ministerstvu obrany a Ministerstvu vnitra. 
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Státní zemědělská a potravinářská inspekce 

SZPI jako orgán dozoru specializovaný na potraviny bez ohledu na jejich původ běžně 
kontroluje všechny potraviny z pohledu všech požadavků a hygienické požadavky a zajišťuje 
dozor v celém spektru výrobní a maloobchodní činnosti. 

Vymezení výkonu dozoru v potravinovém řetězci z pohledu SZPI je následující: 

SZPI vykonává kontrolu dodržování povinností provozovatelů potravinářských podniků pro 
výrobu, balení, krájení nebo jiný způsob dělení potravin a uvádění potravin na trh, pokud 
tento dozor není prováděn SVS, Ministerstvem obrany nebo Ministerstvem vnitra.  

SZPI vykonává kontrolu dodržování povinností výrobce, dovozce, distributora 
a maloobchodního prodejce tabákových výrobků pro výrobu, distribuci a uvádění na trh 
tabákových výrobků. 

SZPI vykonává dozor při vstupu a dovozu potravin ze třetích zemí, pokud tento dozor není 
prováděn SVS a také při vstupu a dovozu tabákových výrobků. 

SZPI vykonává kontrolu dodržování povinností provozovatelů potravinářských podniků pro 
provozování stravovacích služeb, pokud tento dozor není prováděn orgány ochrany 
veřejného zdraví tj. krajskými hygienickými stanice, Ministerstvem obrany nebo 
Ministerstvem vnitra. 

SZPI vykonává dozor při příchodu potravin v místech určení zejména ve vztahu k potravinám 
rostlinného původu. 

 
Specializované orgány ochrany veřejného zdraví 
 
Dále jsou specificky vymezené dozorové kompetence pro Ministerstvo obrany (dle návrhu 
§ 16 odst. 2) a Ministerstvo vnitra (dle návrhu § 16 odst. 3) v návaznosti na jejich postavení 
jako speciálních orgánů ochrany veřejného zdraví. Navíc byla stanovena kompetence ke 
kontrole ostatních potravinářských podniků, které jsou rovněž vymezeny ve shodě s § 83 
zákona o ochraně veřejného zdraví. 
 

 
4. Zhodnocení dopadů 
 

3.1. Přínosy a náklady 

1) Transpozice směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/40/EU 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 
směrnice 2001/37/ES 

Přínosy varianty řešení 1 

Přínosy této varianty lze považovat za negativní. Obecně nedojde k navýšení ochrany 
lidského zdraví, nedojde ke zvýšení informovanosti spotřebitelů a překážky volného trhu 
zůstanou zachovány. 

 

Náklady varianty 1  

Nesplnění transpoziční povinnosti směrnice 2014/40/EU může vést k závažným finančním 
postihům České republice. 

 

Přínosy varianty 2 
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Na základě navržených změn vyplývajících z transpozice směrnice lze očekávat následující 
pozitivní dopady:  

- omezení šíření kuřáctví mezi mladými lidmi a celkové snížení užívání tabákových 
výrobků, 

- zvýšení informovanosti spotřebitele o negativních účincích tabákových výrobků, 
- zvýšení kontrolovatelnosti a prosazování stanovených požadavků a omezení 

nezákonného obchodu, 
- zajištění sledování vývoje tabákových a souvisejících výrobků, 
- zvýšení ochrany lidského zdraví a bezpečnosti ve vztahu k užívání elektronických cigaret, 

náhradní náplní do nich a bylinných výrobků určených ke kouření, 
- na základě snížení prevalence kouření a tím spotřeby tabákových výrobků dojde ke 

snížení nákladů na zdravotní péči spojenou s dopady užívání tabákových výrobků, 
- snížení objemu odpadu z nedopalků, filtrů a obalů tabákových výrobků bude mít pozitivní 

dopad na životní prostředí, 
- odstranění překážky obchodu spočívající v odlišnostech jednotlivých vnitrostátních 

ustanovení týkajících se tabákových výrobků a výrobků souvisejících s tabákovými 
výrobky. Transpozice požadavků směrnice ve všech členských státech EU přispěje 
k hladkému fungování vnitřního trhu. 

Dále bude přínosem úprav splnění povinnosti členského státu transponovat směrnici do 
národních předpisů a uvést je v účinnost do stanoveného data. Transpozice příslušných 
ustanovení směrnice odstraní případnou platnost rozdílných požadavků vyplývajících na 
jedné straně z národní a na druhé straně z evropské legislativy, což by mohlo být 
v konečném důsledku zmatečné a zavádějící pro podnikatele, kteří vyrábí nebo uvádí na trh 
tabákové výrobky. 

 

Náklady varianty 2 

Finanční dopady požadavků směrnice na zainteresované subjekty jsou uvedeny v dopadové 
studii týkající se tabákové směrnice (text studie je k dispozici na internetových stránkách 
Evropské komise DG, viz odkaz): 

http://ec.europa.eu/health/tobacco/docs/tobacco_ia_rand_en.pdf Konkrétní ekonomické 
dopady na podnikatelské dopady a rozpočet ČR jsou uvedeny v celkové kvantifikaci dopadů. 

 

2) Zpřesnění a úprava stávajících požadavků na provozovatele potravinářských 
podniků 

 

Přínosy varianty řešení 1 

Přínosy této varianty lze považovat za celkově negativní. Všechny identifikované a výše 
popsané problémy vyplývající z aplikace nepřesných ustanovení zůstanou zachovány.  

 

Náklady varianty 1  

Náklady této varianty jsou zejména administrativního charakteru, kdy nejasná či nepřesná 
ustanovení iniciují diskuse a jednání s cílem nastavení jednotného přístupu a aplikace těchto 
ustanovení podnikatelskými subjekty či dozorovými orgány. Dále tyto nepřesnosti 
nepřispívají k tvorbě stabilního podnikatelského prostředí. 

 

Přínosy varianty 2 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORNA5ENDGIP)

http://ec.europa.eu/health/tobacco/docs/tobacco_ia_rand_en.pdf


- 69 - 
 

Přínosem navrhované právní úpravy je zejména zpřesnění některých ustanovení týkajících 
se potravin, které přispěje k jasnější aplikaci zákona o potravinách v praxi jak ve vztahu 
provozovatelům potravinářských podniků, tak ke spotřebitelům a dozorovým orgánům. Dojde 
k odstranění nepřesných a nejasných ustanovení, včetně výkladových problémů jak v oblasti 
poskytování informací o potravinách spotřebitelům, tak v oblasti kompetencí dozorových 
orgánů v rámci MZe a specializovaných OOVZ.  

V případě nastavení podmínek souvisejících s dobrovolným označováním potravin slovy 
„vyrobeno v České republice“ nebo „česká potravina“ nebo logem stanoveným prováděcím 
právním předpisem, a to i při jakémkoli jiném dobrovolném poskytování informací se stejným 
významem zejména slovních, obrazových nebo grafických naznačujících (vlajka, mapa, 
grafický symbol apod.), že potravina byla vyrobena v České republice nebo že země původu 
potraviny je Česká republika, dojde jednoznačně k posílení informování konečného 
spotřebitele srozumitelnou informací podloženou jednotnými pravidly. Slovní, obrazové nebo 
grafické zobrazení naznačující, že původ potraviny je Česká republika, se v současné době 
vyskytuje při poskytování informací o potravinách velice často. Spotřebitel tak dostává 
informaci o původu, která však není ověřitelná a v mnoha případech je i zaváděcí. Formou 
právního aktu se tato oblast v případě dobrovolného označování sjednotí a nastaví 
jednoznačné podmínky a zvýší informovanost konečného spotřebitele a zabrání jakýmkoli 
praktikám, které je mohou spotřebitele uvést v omyl. 

Náklady varianty 2 

Vzhledem k tomu, že v oblasti zpřesnění a úpravy stávajících požadavků na provozovatele 
potravinářských podniků nedochází k zásadním změnám (velice často se jedná o přesun 
existujících ustanovení), lze konstatovat, že náklady budou zanedbatelné, kompenzované 
odložením účinnosti příslušných ustanovení. Nové požadavky na poskytování informací 
o potravinách v případě nebalených potravin byly přijaty zákonem č. 139/2014 Sb. 
Předložený návrh tyto požadavky pouze zpřesňuje či vypouští.  

V případě nastavení nových podmínek pro dobrovolné uvádění země původu s odkazem na 
Českou republiku budou případné náklady minimalizovány přechodným obdobím určeným 
k úpravě a splnění podmínek pro dobrovolné uvádění původu v České republice nebo 
vypuštěním takového označení z obalu potraviny při nesplnění pravidel. Jedná se o regulaci 
dobrovolného označování země původu, nikoli povinné označování země původu, tj. na 
potravině, která nesplní podmínky pro označení, nemusí být toto označení uvedeno.  

 

3.2 Vyhodnocení přínosů a nákladů 

Vyhodnocení přínosů a nákladů je v důsledku výše uvedených skutečností následující: 

1) Transpozice směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/40/EU 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 směrnice 2001/37/ES.  

Z důvodů přínosů a nákladů, zajištění transpozičních požadavků vyplývající z předpisů 
Evropské unie je navrženo využít navržené varianty 2.  

 

2) Zpřesnění a úprava stávajících požadavků na provozovatele potravinářských podniků, 
které se týká zejména zrušení informačních povinností, zpřesnění povinností při poskytování 
informací o nebalených potravinách, kde se jedná opět o poznatky z praktické aplikace 
poslední novely zákona, které vyžadují upřesnění textu, doplnění nové povinnosti uvádět při 
prodeji nebalených potravin a pokrmů jednu ze základních informací pro konečného 
spotřebitele - údaj o množství potraviny, a stanovení právního rámce pro dobrovolné 
označování potravin slovy „vyrobeno v České republice“ nebo „česká potravina“, a to i při 
jakémkoli jiném dobrovolném poskytování informací se stejným významem zejména 
slovních, obrazových nebo grafických naznačujících (vlajka, mapa, grafický symbol apod.), 
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že potravina byla vyrobena v České republice nebo že země původu potraviny je Česká 
republika.  

Z důvodů přínosů a nákladů, informovaného výběru potravin a zabránění praktikám, 
které mohou spotřebitele uvést v omyl, je navržené varianty 2.  

 

Celková kvantifikace dopadů a úspor 

Podnikatelé, kteří vyrábí nebo uvádí na trh tabákové a související výrobky 

Náklad 

Finanční dopady požadavků směrnice na zainteresované subjekty jsou uvedeny ve studii pro 
dopadovou zprávu k návrhu tabákové směrnice a v samotné dopadové zprávě (text studie 
i zprávy je k dispozici na internetových stránkách Evropské komise DG, viz odkaz 

http://ec.europa.eu/health/tobacco/docs/tobacco_ia_rand_en.pdf a 
http://ec.europa.eu/health/tobacco/docs/com_2012_788_ia_en.pdf) 

 

Celkový objem trhu s tabákovými výrobky v České republice se za posledních 5 let pohybuje 
rámcově v objemu 45 – 46 mld. Kč ročně. Největší položku představují cigarety, jejichž 
objem tržeb se pohybuje řádově mezi 41 a 42 mld. Kč ročně. V případě tabáku k ručnímu 
balení cigaret a tabáku do vodní dýmky se roční objem tržeb pohybuje v řádu 3 mld. Kč, 
u doutníků a cigarillos kolem 130 mil. Kč.  

Níže jsou vyčísleny ekonomické dopady na podnikatelské subjekty v ČR. Jedná se 
o očekávané celkové dopady na skupinu výrobců a dovozců cigaret a tabákových výrobků 
v ČR, která se podílí cca 55 % na českém (legálním) trhu s tabákovými výrobky.  

1) Nové požadavky na označení (obrázková varování) na cigarety, tabák k ručnímu balení 
cigaret a tabák do vodních dýmek  
a) celkové jednorázové náklady na změnu obalů  200 – 300 mil. Kč,  
b) každoroční navýšení nákladů v důsledku nového označení (grafiky) oproti stávajícímu 

stavu o 50 mil. Kč.  
 
2) Nové požadavky na označení (grafika) jiných tabákových výrobků ke kouření než cigaret, 

tabáku k ručnímu balení cigaret a tabáku do vodních dýmek  
2.1) při využití výjimek dle odst. 1 čl. 11 tabákové směrnice, tj. nezavádění obrazových 

varování  
a) celkové jednorázové náklady na změnu obalů 0,5 mil. Kč,  
b) každoroční navýšení nákladů v důsledku nového označení (grafiky) oproti 

stávajícímu stavu o 0,2 mil Kč,  
 

2.2) při nevyužití výjimek dle odst. 1 čl. 11 tabákové směrnice (jde o zvolenou variantu, 
která počítá se zavedením obrazových varování) 
a) celkové jednorázové náklady na změnu obalů cca 20 mil. Kč,  

poznámka: Dle vyjádření podnikatelských subjektů bude muset být řada 
výrobků zrušena, Doutníky a doutníčky jsou o výrazně méně obrátkové zboží 
a nevyužití čl. 11 je pro tak malý trh, jako je ČR, likvidační. 

b) každoroční navýšení nákladů v důsledku nového označení (grafiky) oproti 
stávajícímu stavu o 5 mil. Kč.  

 
3) Odhad snížení objemu prodeje a tržeb z prodeje tabákových výrobků po zavedení nových 
požadavků na označování a následném očekávaném snížení množství kuřáků nelze uvést. 
Jedná se o interní informaci, podnikatelé nemohou komentovat predikce vývoje tržeb. 
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4) Odhad finanční náročnosti nákladů na zavedení požadavků na sledovatelnost tabákových 
výrobku nelze uvést, jelikož prozatím nebylo vybráno technologické řešení. Jednání na 
úrovni Evropské komise nebyla zatím ukončena, 

Provozovatelé potravinářských podniků 

Pokud jde o finanční dopad navržených změn na provozovatele potravinářských podniků, lze 
jej považovat za zanedbatelný, jelikož dochází pouze k upřesnění stávajících povinností. 

Odstraněním informační povinnosti o 5 zemích došlo k odstranění administrativní povinnosti 
spojené se zpracováním této informace a její následné poskytování spotřebiteli u vchodu 
prodejny. Zpřesněním povinností provozovatelů potravinářských podniků dojde ke snížení 
administrativní zátěže spojené s ověřováním významu povinností provozovatelů 
potravinářských podniků u dozorových orgánů. Stejně tak zpřesnění přispěje k jednotnému 
přístupu dozorových orgánů ke stejným ustanovením (bude odstraněna nutnost koordinace 
přístupu k nejasným ustanovením). Na straně provozovatelů potravinářských podniků 
i dozorových orgánů dojde ke zvýšení právní jistoty. 

 

Dopad na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty 

Náklad  

Dle studie „The Czech Republic SimSmoke: The Effect of Tobacco Control Policies on 
Smoking Prevalence and Smoking“ bude dopadem zavedení „silných zdravotních varování“ 
tj, obrázkových zdravotních varování s textem a pokrytím velké plochy obalu výrobku snížení 
počtu kuřáků v ČR o 2 % a navýšení počtu kuřáků snažících se o odvyknutí o 4 %. 

Odhady ekonomických dopadů snížení redukce kouření jsou uvedeny v následující tabulce: 

Ekonomické dopady redukce kouření (v mil. Kč) v jednotlivých oblastech pro Českou 
republiku:*) 

Snížení spotřeby tabáku o  
1% 

2% 3% 4% 5% 

Snížení příjmů ze spotřební daně 
437 

873 1 310 1 747 2 184 

Snížení výdajů na zdravotní péči 
139 

278 417 557 696 

Snížená produktivita 
46 

91 136 182 227 

- v důsledku předčasného odchodu do 
důchodu / úmrtí 

34 
67 101 134 168 

- v důsledku absence 12 
24 36 48 59 

Snížení nákladů v důsledku zamezení 
předčasným úmrtím 

2 842 
5 684 8 526 11 368 14 210 

Celkový čistý přínos 2 590 
5 179 7 769 10 360 12 949 

Diskontované hodnoty 
1 109 

2 218 3 326 4 435 5544 

(Zdroj: důvodová zpráva k vládnímu návrhu zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky 
návykových látek) 

*) Pro přepočet údajů   byl použit kurz 25 Kč, který odpovídá stavu v roce 2010, a dále % 

podíl ztracených let života za ČR vůči celku EU – 2,2% - viz Table 3.2: Estimated monetary 

value of years of life lost (YLL) due to smoking v rámci Vyhodnocení dopadů doprovázející 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORNA5ENDGIP)



- 72 - 
 

k návrhu revize směrnice týkající se tabákových výrobků, z roku 2012, která jsou vztažena 

k populaci ČR. http://ec.europa.eu/health/tobacco/docs/com_2012_788_en.pdf 

 

Diskontované hodnoty odpovídají scénáři, který počítá s tím, že veškeré hodnoty jsou 
diskontovány pro období pěti let, s výjimkou nákladů na předčasná úmrtí, která jsou 
rozpočítána na období 25 let. Tyto hodnoty odrážejí rozdílný časový horizont dopadů 
opatření. Zatímco snížení výběru spotřební daně je po zavedení regulace okamžité, zlepšení 
zdravotního stavu se projevuje až v delším časovém úseku. Z těchto základních ukazatelů je 
zjevné, že jakákoliv redukce spotřeby tabákových výrobků je již v krátkodobém, a o to více 
ve střednědobém a dlouhodobém horizontu velmi přínosným opatřením. Jedním 
z argumentů, které se objevují v souvislosti s návrhy opatření směřujícími k omezení užívání 
tabáku, je zhoršení ekonomických ukazatelů v důsledku jeho snížené spotřeby a s tím 
související pokles výběru daní. Srovnání provedené v rámci vyhodnocení dopadů při 
přípravě směrnice 2014/40/EU také ukazuje, že i přes dlouhodobý pokles spotřeby 
tabákových výrobků je dostatečně vyváženo zvýšením daní tak, že k poklesu výběru daní 
nedochází. Tomu odpovídá také výstup srovnání amerických vědců, kteří identifikovali 
závislost ukazující, že 10% zvýšení daní na tabákové výrobky má v důsledku přibližně 2% 
snížení spotřeby.  (Zdroj: důvodová zpráva k vládnímu návrhu zákona o ochraně zdraví před 
škodlivými účinky návykových látek.). 

Pokud jde o náklady ze státního rozpočtu spojené s léčbou onemocnění souvisejících 
s užíváním tabáku, je nutné uvést, že odborné studie, které by se zabývaly specificky 
ekonomickými dopady nemocí souvisejících s tabákem konkrétně v ČR, nejsou téměř žádné. 
Existuje však např. studie Státního zdravotního ústavu v Praze, podle které činily celkové 
celonárodní náklady pouze na nemocniční léčení nemocí, které v roce 2002 způsobilo 
kouření, kvalifikovaným odhadem přibližně 6,14 miliard Kč (k čemuž je třeba připočíst také 
náklady na ambulantní péči, nepřímé finanční náklady, jako je ztráta produktivity práce, 
předčasná úmrtí atd., které lze vyčíslit jen stěží a je též třeba přihlédnout k dalším limitacím 
studie a také časovému odstupu). 

Dále jsou v této souvislosti k dispozici výsledky Centra adiktologie Psychiatrické kliniky 
1. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze týkající se Společenských nákladů alkoholu, 
tabáku a nelegálních drog v České republice v roce 2007. Podle této studie v roce 2007 
činily celospolečenské náklady užívání návykových látek celkem 56,2 miliardy Kč; z toho 
společenské náklady užívání tabáku v ČR v roce 2007 činily 33,1 miliard Kč. Jiné studie či 
odborné odhady nasvědčují tomu, že společenské náklady spojené se škodami působenými 
užíváním návykových látek mohou být ve skutečnosti ještě mnohem vyšší, zejména 
u alkoholu a tabáku (některé odhady uvádí až 100 mld. Kč ročně). 

Zpřesnění kompetencí SVS a SZPI je zcela bez požadavku na státní rozpočet. Pro přesun 
kompetencí v roce 2016 nepožaduje Ministerstvo zemědělství po Ministerstvu zdravotnictví 
přesun finančních prostředků ani přesun lidských zdrojů. V této souvislosti nebudou 
Ministerstvem zemědělství nárokovány po Ministerstvu financí další prostředky ze státního 
rozpočtu ani požadavky na navýšení počtu pracovníků. 

Obecně úpravou rozdělení kompetencí mezi dozorovými orgány Ministerstva zemědělství 
a Ministerstva zdravotnictví a dále mezi samotnými dozorovými orgány Ministerstva 
zemědělství (SZPI a SVS) dojde ke snížení administrativní zátěže v souvislosti s opakujícím 
se nelegislativním vymezování dělících čar v kompetencích dozorových orgánů a dále 
k odstranění administrativní zátěže spojené s řešením kauz, kdy provozovatel 
potravinářského podniku zpochybňuje kompetenci dozorového orgánu ve svém zařízení, 
čímž dochází k prodlužování řízení.  

 

4. Návrh řešení 
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Vlastní obsah návrhu se především týká: 
 

- transpozice směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/40/EU 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 směrnice 
2001/37/ES, tj.: 

- stanovení podmínek pro výrobu a uvádění na trh tabákových výrobků a výrobků 
souvisejících s tabákovými výrobky, 

- zpřísnění stávající oznamovací povinnosti týkající se složek a emisí, 
- harmonizovaného přístupu k regulaci složek tabákových výrobků na hladké fungování 

vnitřního trhu v rámci Evropské unie, 
- regulace (zákaz) tabákových výrobků s jinou než charakteristickou tabákovou 

příchutí,  
- zamezení vytvoření dojmu o zdravotních výhodách tabákových výrobků, snížení 

zdravotních rizik nebo zvýšení duševní bdělosti nebo fyzické výkonnosti v případě 
tabákových výrobků, u nichž byly použity určité přísady, 

- zavedení použití kombinovaných zdravotních varování (textových a obrazových) na 
obalech tabákových výrobků, 

- jednotnosti označování, 
- neuvádění spotřebitele v omyl naznačováním, že se jedná o méně škodlivé výrobky, 
- vytvoření interoperabilního systému pro sledování a vyhledávání a bezpečnostní 

prvky na úrovni Evropské unie, 
- zajištění nezávislosti a transparentnosti vyhledávání a systému vyhledávání, 
- regulace přeshraničního prodeje tabákových výrobků a elektronických cigaret, 
- regulace uvádění na trh elektronických cigaret a náhradních náplní, 
- regulace uvádění na trh bylinných výrobků určených ke kouření,  
- zabezpečení vysoké úrovně ochrany lidského zdraví v důsledku rozdílné vnitrostátní 

úpravy pro reklamu a sponzorství související s elektronickými cigaretami, 
- zavedení informačních povinností při uvádění na trh tabákových výrobků, 

elektronických cigaret a bylinných výrobků ke kouření,  
- zrušení informačních povinností o 5 zemích,  
- zpřesnění povinností při poskytování informací o nebalených potravinách, zde se 

jedná opět o poznatky z praktické aplikace poslední novely zákona o potravinách, 
které vyžadují upřesnění textu, 

- doplnění nové povinnosti uvádět při prodeji pokrmů jednu ze základních informací pro 
konečného spotřebitele - údaj o množství potraviny, 

- stanovení podmínek pro dobrovolné uvádění země původu s odkazem na Českou 
republiku,  

- zpřesnění a úpravy kompetencí orgánů dozoru v působnosti Ministerstva 
zemědělství, tj. SVS a SZPI. 

 

5. Implementace doporučené varianty a vynucování 

Orgánem odpovědným za transpozici směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/40/EU 
je Ministerstvo zemědělství a jako spolugestor Ministerstvo zdravotnictví, Ministerstvo 
financí, Ministerstvo průmyslu a obchodu a Ministerstvo kultury. Orgánem odpovědným za 
vynucování (úřední kontrolu) je ve vztahu k tabákovým výrobkům SZPI, a ve vztahu 
k souvisejícím výrobkům s tabákovými výrobky jsou to orgány ochrany veřejného zdraví. 
Příslušný orgán byl Českou republikou určen za orgán odpovědný za provádění a vymáhání 
plnění povinností stanovených ve Směrnici ve smyslu čl. 26 Směrnice. Návrh zákona rovněž 
stanoví pravidla pro opatření a sankce použitelné při porušení právních předpisů v oblasti 
tabákových výrobků a výrobků souvisejících s tabákovými výrobky.  

Pojetí a realizace výkonu úřední kontroly vycházejí z platné právní úpravy a odpovídají 
principům kontroly potravin uplatňovaným ve státech Evropské unie (např. nařízení 
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Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 o organizaci úředních kontrol). Členské 
státy mají povinnost zajistit úřední kontroly potravin na všech stupních výroby, zpracování 
a distribuce. Podle čl. 17 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 členské 
státy zajišťují dodržování potravinového práva a sledují a ověřují, zda provozovatelé 
potravinářských a krmivářských podniků ve všech fázích výroby, zpracování a distribuce plní 
odpovídající požadavky potravinového práva. Členské státy rovněž stanoví pravidla pro 
opatření a sankce použitelné při porušení potravinového práva. V tomto kontextu jsou orgány 
odpovědnými za úřední kontrolu potravinového řetězce SVS, SZPI a orgány ochrany 
veřejného zdraví. 
 

6. Přezkum účinnosti regulace 

Vzhledem k tomu, že problematika výroby, distribuce a uvádění na trh tabákových výrobků a 
výrobků souvisejících s tabákovými výrobky souvisí s právními akty Evropské unie, 
závaznými pro všechny členské státy, lze očekávat, že k přezkumu účinnosti dojde v 
návaznosti na případné změny unijní úpravy v této oblasti. 

V případě zpřesnění v oblasti dozorových kompetencí mezi SVS a SZPI se nejedná o 
zásadní změnu, která by měla být cíleně sledována. Její účinnost se projeví odstraněním 
prostoru pro zpochybňování výkonu dozoru.  

 

7. Konzultace a zdroje dat 

Navržená varianta byla zpracována na základě transpoziční tabulky ke Směrnici, jejíž tvorba 
byla konzultována s Ministerstvem zdravotnictví, Ministerstvem financí, Ministerstvem kultury 
a Ministerstvem průmyslu a obchodu.  

Ustanovení týkající se tabákových a souvisejících výrobků byla převzata takovým způsobem, 
aby v maximální míře odpovídala požadavkům a cílům tabákové směrnice, přičemž nebyly 
využity náměty, které by rozšířily požadavky zákona nad rámec požadavků vyžadovaných 
tabákovou směrnicí (např. rozšíření povinnosti označovat kombinovaným zdravotním 
varováním i jiné výrobky než Směrnicí vyžadované cigarety a tabák). 

Pokud jde o úpravy týkající se potravin, tyto vzešly z podnětů spotřebitelů, dozorových 
orgánů a sdružení provozovatelů potravinářských podniků jako například Potravinářská 
komora ČR a Svaz obchodu a cestovního ruchu. Pokud jde uspořádání dozoru nad 
potravinami Ministerstvo zemědělství, které má koordinační roli nad dozorem nad 
potravinami v České republice prostřednictvím Sekce potravinářských výrob – Úřadu pro 
potraviny, vycházelo z výsledků úředních kontrol a poznatků, které ohledně výkonu dozoru 
shromažďuje. Dále byly využity náměty dozorových orgánů ve vztahu k úpravě jejich 
kompetencí, což vyústilo k navržené úpravě § 16. 

Návrh zákona nebyl v přípravné fázi konzultován se zástupci tabákového průmyslu. 
Obdržené připomínky k návrhu zákona pocházejí z vnitřního a meziresortního 
připomínkového řízení a byly vypořádány s důrazem na ochranu před obchodními zájmy 
tabákového průmyslu.  
 

 

Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s ústavním pořádkem České 
republiky, s mezinárodními smlouvami a s předpisy Evropské unie, judikaturou 
soudních orgánů Evropské unie a obecnými právními zásadami práva Evropské unie 

 

Navrhovaná právní úprava odpovídá ústavnímu pořádku a právnímu řádu České republiky, 
zejména ústavnímu zákonu č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších 
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předpisů, a usnesení předsednictva České národní rady č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny 
základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky. 

Navrhovaná úprava přispěje k naplňování některých požadavků a doporučení vyplývajících 
z Rámcové úmluvy Světové zdravotnické organizace o kontrole tabáku (sdělení Ministerstva 
zahraničních věcí č. 71/2012 Sb. m. s.). 

Co se týče slučitelnosti návrhu s Evropskou úmluvou o lidských právech, tak návrh 
především upravuje užívání majetku podle článku 1 Protokolu č. 1 k této Úmluvě, který 
zaručuje ochranu vlastnictví. Předkladatel je přesvědčen, že navrhovaná ustanovení nijak 
nevybočují z požadavků na legalitu, racionalitu sledovaných cílů a proporcionalitu použitých 
opatření.  

Podrobnější zhodnocení si však zasluhuje dopad jak výše uvedeného ustanovení, tak článku 
7 Úmluvy, který stanoví zásadu uložení trestu jen na základě zákona, ve vztahu 
k navrhovaným sankcím. Správní delikty postihované podle zákona jsou totiž nepochybně 
trestními obviněními ve smyslu Úmluvy a u pokut je navrhována poměrně vysoká horní 
hranice jejich sazby (až 50 000 000 Kč).  

Návrh zákona zajišťuje předvídatelnost nově stanovených správních deliktů, tj. jejich 
dostatečně přesné vymezení a zákaz zpětné účinnosti (novela nemá zpětnou účinnost). 
Zákon jasně stanovuje rozpětí, v němž může být pokuta uložena, přičemž při jejím ukládání 
se bude postupovat v souladu se správním řádem. Rozhodnutí o uložení pokuty je zároveň 
vždy přezkoumatelné ve správním soudnictví. Trestání protiprávních činů vymezených 
v zákoně je nepochybně v obecném zájmu, protože nelze připustit porušování předpisů, jež 
mají za účel regulovat výrobu a uvádění na trh potravin, tabákových výrobků a výrobků 
souvisejících s tabákovými výrobky. Na úrovni zákona je tedy zajištěno, že nikdo nebude 
zbaven svého majetku v rozporu s obecným zájmem. 

Navrhované pokuty současně nelze považovat za nepřiměřené z hlediska jejich dopadu na 
soukromé subjekty. Navrhovaná nejvyšší sazba pokuty za nejzávažnější správní delikty 
50 000 000 Kč je v českém právním řádu poměrně ojedinělá, je ovšem nutné zdůraznit, že 
pokuty podle tohoto zákona jsou ukládány ve správním řízení, v němž je správní orgán 
povinen zjistit všechny podstatné skutečnosti nutné k posouzení věci, a to i s ohledem na 
výši pokuty, jež navíc současně musí být správním orgánem dostatečně odůvodněna tak, 
aby odpovídala okolnostem případu, povaze protiprávního jednání i osobnosti pachatele (viz 
rovněž § 40 odst. 2 zákona). Veškerá rozhodnutí o uložení pokuty za správní delikt navíc 
pochopitelně podléhají přezkumu ve správním soudnictví. 

Z judikatury českých soudů navíc konstantně vyplývá (a to i s odkazy na judikaturu 
Evropského soudu pro lidská práva), že správní orgán je vždy povinen přihlédnout 
k osobním a majetkovým poměrům pachatele, jemuž je ukládána pokuta za správní delikt 
tehdy, pokud je podle osoby pachatele a výše pokuty, kterou lze uložit, zřejmé, že by pokuta 
mohla mít likvidační charakter, a to i v případech, kdy příslušný zákon osobní a majetkové 
poměry pachatele v taxativním výčtu hledisek rozhodných pro určení výše pokuty neuvádí.  

Je navíc nutné zdůraznit, že navržené výše pokuty za správní delikty na úseku potravinářství 
a výroby, distribuce a uvádění na trh tabákových výrobků korespondují s tím, jakých výnosů 
mohou v některých případech pachatelé svými protiprávními činy neoprávněně dosáhnout.  

Z uvedených hledisek proto lze mít podle názoru předkladatele za to, že navrhovaná právní 
úprava není v rozporu s Úmluvou. 

Předložený návrh není v rozporu se závazky vyplývajícími pro Českou republiku z členství 
v Evropské unii, zejména se Smlouvou o přistoupení České republiky k Evropské unii, 
s obecnými zásadami práva Evropské unie nebo s judikaturou Evropského soudního dvora.  

 

Návrhem zákona se provádí transpozice předpisů Evropské unie: 
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- směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2014/40/EU 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 směrnice 
2001/37/ES, 

- směrnice Komise v přenesené pravomoci 2014/109/EU ze dne 10. října 2014, kterou 
se mění příloha II směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/40/EU vytvořením 
knihovny obrazových varování pro použití na tabákových výrobcích. 

Návrh zákona má přímý vztah k předpisům Evropské unie: 

- nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 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, 

- nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 ze dne 29. dubna 2004, 
kterým se stanoví zvláštní hygienická pravidla pro potraviny živočišného původu, 

- 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, 

- nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 ze dne 29. dubna 2004 
o úředních kontrolách za účelem ověření dodržování právních předpisů týkajících se 
krmiv a potravin a pravidel o zdraví zvířat a dobrých životních podmínkách zvířat, 
v platném znění. 

Navrhovaná právní úprava je technickým předpisem ve smyslu 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. Návrh zákona 
z tohoto důvodu podstoupí notifikační proces podle směrnice 2015/1535. 

Na základě těchto skutečností je možné návrh zákona hodnotit jako plně slučitelný s právem 
Evropské unie. 

 

Zhodnocení dopadu navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu diskriminace 

Navrhovaná právní úprava neobsahuje žádné ustanovení, které by se vztahovalo k zákazu 
diskriminace. 

 

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

 
Navrhovaná právní úprava nezakládá nové zpracování osobních údajů. Navrhovanou právní 
úpravou není měněno již existující zpracování osobních údajů. 
 
Navrhovaná právní úprava nepředstavuje zvláštní úpravu žádné povinnosti ani oprávnění 
subjektu osobních údajů. 

 

Zhodnocení korupčních rizik 
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Navrhovaná právní úprava neobsahuje žádné ustanovení, které by bylo předmětem 
korupčního rizika. Navrhovaná právní úprava vymezuje konkrétní povinnosti pro 
provozovatele potravinářských podniků a dále právně rozděluje výkon dozoru 
v potravinovém řetězci mezi orgány ochrany veřejného zdraví, Státní veterinární správu 
a Státní zemědělskou a potravinářskou inspekci. Samotný procesní výkon dozoru je 
stanoven jednak kontrolním řádem a dále zvláštními zákony, tj. zákonem o ochraně 
veřejného zdraví, zákonem o veterinární péči a zákonem o Státní zemědělské 
a potravinářské inspekci. Transparentní a nediskriminační postup výkonu dozoru spočívá 
v garantování práv jednotlivým účastníkům správního řízení správním řádem, kdy každému 
z účastníků svědčí příslušná procesní oprávnění a správní orgán je povinen tato práva 
respektovat. Pokud dojde ze strany správního orgánu k porušení garantovaných procesních 
práv a povinností, má účastník správního řízení možnost obrátit se na nadřízené orgány, 
resp. nezávislé soudní orgány, a žádat o zjednání nápravy.  

 

 

 

 

 

 

Kontakty na zpracovatele RIA 

 

Mgr. Alena Třísková  

Odbor potravinářský 

Sekce potravinářských výrob - Úřad pro potraviny 

Ministerstvo zemědělství 

tel: + 420 221 812 058 

email: alena.triskova@mze.cz 

http://www.eagri.cz 

 

 

Ing. Martin Štěpánek 

Odbor potravinářský 

Sekce potravinářských výrob - Úřad pro potraviny 

Ministerstvo zemědělství 

tel: + 420 221 812 838 

email: martin.stepanek@mze.cz 

http://www.eagri.cz 

 

Ing. David Zima 

Odbor potravinářský 

Sekce potravinářských výrob - Úřad pro potraviny 
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Ministerstvo zemědělství 

tel: + 420 221 812 068 

email: david.zima@mze.cz 

http://www.eagri.cz
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ZVLÁŠTNÍ ČÁST 

 
V případě technické transpozice schválené a zveřejněné směrnice č. 2014/40/EU, byly 
přínosy, náklady, dopady a rozsah regulace zpracovány a předloženy již v průběhu 
projednávání v orgánech Evropské unie. Ostatní dílčí komentáře a doplňující informace byly 
doplněny do důvodové zprávy.  
 
K Čl. I 
 
K bodům 1 a 2 
K § 1 a poznámce pod čarou č. 18 
Toto ustanovení je transpozicí čl. 1 Směrnice. 
Podle čl. 29 odst. 1 Směrnice č. 2014/40/EU (dále jen tabáková směrnice) jsou členské státy 
povinny uvést v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu se 
Směrnicí do 20. května 2016. Podle čl. 29 odst. 2 Směrnice musí předpisy přijaté členskými 
státy obsahovat odkaz na Směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním 
vyhlášení. Musí rovněž obsahovat prohlášení, že odkazy ve stávajících právních a správních 
předpisech na směrnici zrušenou Směrnicí se považují za odkazy na Směrnici. Způsob 
odkazu a znění tohoto prohlášení si stanoví členské státy.  
Z aspektů výroby a prodeje tabákových výrobků, jejichž úprava má být do českého právního 
řádu na základě čl. 1 Směrnice implementována, upravuje zákon o potravinách především 
zákaz prodeje tabáku k orálnímu užití, některé aspekty označování balení tabákových 
výrobků, informační povinnosti, jakož i sankce za porušení těchto povinností. Řada těchto 
povinností se vztahuje na výrobce, dovozce, maloobchodního prodejce a distributora 
tabákových výrobků a výrobků souvisejících s tabákovými výrobky. Uvedené části zákona je 
tudíž nutno ve shora uvedené lhůtě uvést do souladu se Směrnicí a doplnit odpovídající 
úpravu jednotlivých kategorií tabákových a souvisejících výrobků, jež dosud nebyla součástí 
zákona.  
 
K bodu 3 
K § 2 odst. 1 písm. b) 
Upřesňuje se vymezení pojmu „čisté množství“, kde v platném znění není zcela jasné, zda 
se čistým množstvím pro účely označování potravin podle čl. 23 nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 rozumí množství potraviny bez obalu nebo s obalem.  
Využití „průměrného množství“ pro účely definice „čistého množství“ umožňuje příloha IX 
odst. 2 nařízení (EU) č. 1169/2011.  
 
K bodu 4 
K § 2 odst. 1 písm. d) 
Upřesňuje se vymezení pojmu „místo určení“ tak, aby nemohla být za místo určení na území 
České republiky považována například přeprava. Přepravní prostředky se nepovažují za 
první místo manipulace s potravinami ve fázi přepravy. Za pouhou přepravu nelze považovat 
např. prodej potravin spotřebiteli z dopravního prostředku, který je již považován za místo 
určení.    
 
K bodu 5 
K § 2 odst. 1 písm. f) 
Definice „výroby“ byla zachována dle stávajícího platného znění a dále doplněna tak, aby 
bylo vyjasněno, že za výrobu nelze považovat samostatné balení, nebo krájení nebo jiný 
způsob dělení, nebo krájení nebo jiný způsob dělení včetně navazujícího balení. Za jiný 
způsob dělení je možné považovat jakoukoliv činnost vedoucí k rozdělení původní potraviny 
na menší celky. Kromě krájení se proto může jednat např. o trhání, odlití, řezání, oddělení 
části lžící a podobně. Pokud se hovoří o balení potraviny, mají se tím na mysli činnosti, které 
vedou zejména k těmto výsledkům: balená potravina (§ 6), zabalená potravina (§ 7), 
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potravina zabalená v místě prodeje na žádost spotřebitele (§ 8) nebo zabalený pokrm/pokrm 
zabalený v místě prodeje na žádost spotřebitele (§ 9a). V souvislosti s úpravou definice 
výrobce byly upraveny i povinnosti provozovatele potravinářského podniku v § 3 odst. 2. Za 
výrobu se nepovažuje například pouhé krájení masných nebo mléčných výrobků 
v provozovnách maloobchodu; nebo pouze samostatný proces balení výrobku.  
 
K bodu 6 
K § 2 odst. 1 písm. h) 
Definice je transpozicí definice uvádění na trh uvedené v článku 2 bodu 40) směrnice 
2014/40/EU. 
 
K bodu 7 
K § 2 odst. 1 písm. l) 
Definice je transpozicí definice uvedené v článku 2 bodu 4) směrnici 2014/40/EU., která je ve 
stejné formě transponována rovněž do návrhu zákona o ochraně zdraví před škodlivými 
účinky návykových látek. 
Pojmem „užívání“ se zde rozumí např. kouření, žvýkání, sání apod. Dozor nad uváděním na 
trh tabákových výrobků spadá do kompetence Státní zemědělské a potravinářské inspekce. 
Posuzování tabákových výrobků probíhá podle jejich označení a na základě jejich složení 
a senzorických vlastností. Tabákové výrobky musejí být označeny názvem druhu skupiny 
a podskupiny jako např. tabák žvýkací, tabák dýmkový, tabák k ručnímu balení cigaret atd. 
Z těchto označení i samotných definic těchto pojmů vyplývá způsob užívání výrobku.   
 
K bodu 8 
K § 2 odst. 1 písm. o)  
Definice „potraviny živočišného původu“, která je v zákoně o potravinách zahrnuta pouze pro 
účely vymezení kompetencí dozorových orgánů v § 16, neodpovídá předpisům Evropské 
unie a zároveň je s ohledem na použité pojmy nejasná zejména ve vztahu k vícesložkovým 
potravinám. V § 16 bude nadále ponechán pojem „potravina živočišného původu“, avšak 
s odkazem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004, které je základním 
předpisem vymezujícím požadavky na potraviny živočišného původu. Toto nařízení je navíc 
doprovozeno „Pokyny k provádění některých ustanovení nařízení (ES) č. 853/2004“, 
vydanými Evropskou komisí dne 16. 2. 2009, které vyjasňují přístup k potravinám, které 
obsahují produkty jak rostlinného původu, tak produkty živočišného původu. 
Potravinou živočišného původu se rozumí maso krokodýlů a potraviny stanovené definicemi 
uvedenými v nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004. Konkrétně se jedná 
o definice v bodu 1.1 (maso), 1.10 (čerstvé maso), 1.11 (droby), 1.12 (vnitřnosti), 1.13 (mleté 
maso), 1.14 (strojně oddělené maso), 1.15 (masný polotovar), 2.1 (mlži), 3.1 (produkty 
rybolovu), 3.4 (mechanicky oddělovaný produkt rybolovu), 3.5 (čerstvý produkt rybolovu), 3.6 
(upravený produkt rybolovu), 4.1 (syrové mléko), 5.1 (vejce), 5.2 (tekutá vejce), 5.3 (křapy), 
6. (žabí stehýnka a hlemýždi), 7. (zpracované výrobky) a produkty podle druhé a třetí 
odrážkou bodu 8. 1 přílohy I tohoto nařízení a dále mlezivo, krev, včelí produkty a maso 
krokodýlů 
Produkty podle druhé a třetí odrážky bodu 8.1 přílohy I nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (ES) č. 853/2004 se rozumí živí mlži, živí ostnokožci, živí pláštěnci, živí mořští plži 
určení k lidské spotřebě a jiní živočichové určení k tomu, aby byli připraveni k dodáni jako 
živí konečnému spotřebiteli. 
 
K bodům 9 a 10  
K § 2 písm. p) až z) § 2 odst. 2  

Definice „prodejního úseku“ je v zákoně obsažena kvůli vymezení dozorových kompetencí ve 
vztahu k úsekům, kde dochází k úpravě masa, mléka, ryb, drůbeže nebo vajec. Prodejní 
úsek v samoobslužné prodejně je vymezen jak ve vztahu k prodejní ploše samoobslužné 
prodejny tak ve vztahu k souvisejícím prostorům pro uvádění na trh potravin. Prodejní úseky 
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nejsou v prodejnách s primárně obslužným pultovým prodejem, které nejsou považovány za 
samoobsluhy. V rámci prodejní samoobslužné prodejny plochy je prodejní úsek vymezen 
prodejním pultem (jedná-li se o prodejní pult, který není nijak členěn) nebo částí prodejního 
pultu oddělenou přepážkou nebo přepážkami, jedná-li se o prodejní pult, v rámci něhož je 
obsaženo více úseků (např. úsek masa, úsek uzenin, úsek lahůdek). Za takové přepážky se 
považují standardně používané dělící přepážky v  chladících pultech.   

Dále pak pod prodejní úsek spadají i související prostory samoobslužné prodejny, kterými 
jsou typicky v samoobslužných prodejnách vymezené prostory v bezprostřední blízkosti 
prodejního pultu nebo v zázemí prodejny a prostory pro skladování příslušných potravin 
uváděných na trh v předmětném prodejním pultu nebo části pultu. Specificky je pak prodejní 
úsek rozveden v § 16 odst. 4 písm. b) navázáním na úpravu potravin tam uvedených. 
Dále se transponuje většina pojmů v oblasti tabákových výrobků a výrobků souvisejících 
s tabákovými výrobky obsažených v článku 2 tabákové směrnice. 
S ohledem na technický vývoj a vstup nových tabákových výrobků na trh zavádí Směrnice 
i některé nové pojmy, jež dosud nebyly v českém právu upraveny jako např. nové tabákové 
výrobky. Cílem této úpravy je zajistit jednotné uplatňování Směrnice všemi členskými státy 
a v zájmu vysoké úrovně ochrany lidského zdraví postihnout i dosud neupravené výrobky, 
jež mohou být zdraví škodlivé.  
V případě definice pojmu „dýmkový tabák“ a „tabák k ručnímu balení cigaret“ (§ 2 písm. q) 
a r) o zařazení výrobku rozhodne výrobce v souladu s předpokládaným použitím konkrétního 
druhu výrobku. 
Ze znění definice tabáku k ručnímu balení cigaret převzaté ze směrnice 2014/40/EU je 
možné dovodit, že i maloobchodníkovi je umožněno balit cigarety z tabáku tj. vyrábět kusové 
cigarety. Zněním této definice však nejsou dotčeny požadavky ostatních právních předpisů, 
které musejí být také respektovány. Jedná se zejména o zákon č. 353/2003 Sb., 
o spotřebních daních.  
Byla zpřesněna definice pojmu „doutník“. Definice pojmu „doutník“ vyplývá z transpozice čl. 2 
odst. 11 a současně reflektuje ustanovení § 101 odst. 3 písm. b) zákona č. 353/2003 Sb., 
o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů. V souladu s transpozicí čl. 2 odst. 12 
tabákové směrnice byl ve výčtu definic uveden pouze termín „doutníček“. Termín „cigarillo“, 
který je užíván v zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, 
je jeho synonymem („cigarillo“ a „doutníček“ jsou totožné výrobky). 
Definice pojmu „náhradní náplň“ podle § 2 odst. 2 písm. e) vyplývá z transpozice čl. 2 odst. 
17 směrnice 2014/40/EU. Podle tohoto ustanovení je za náhradní náplň považována 
nádobka neobsahující nikotin i nádobka obsahující nikotin. 
Znění § 2 odst. 2 písm. h) definující pojem „charakteristická příchuť“ byla oproti doslovnému 
překladu směrnice upravena tak, aby nebylo možné poslední vedlejší větu definice 
interpretovat i tak, že se vztahuje pouze k termínu „vanilka“. 
Definice přeshraničního prodeje na dálku je transpozicí čl. 2 bodu 34 směrnice 2014/40/EU. 
Při tomto způsobu prodeje se jedná především o prodej prostřednictvím komunikačních 
prostředků na dálku, jako je např. internet. 
 
Při uvádění na trh maloobchodním prodejcem se může na základě definice uvádění na trh 
jednat o poskytnutí výrobků spotřebiteli za úplatu či zdarma. Definice „maloobchodního 
prodejce“ je specifická a z pohledu dopadu jednotlivých povinností zcela zásadní. Tabáková 
směrnice pracuje s termíny „distributor“ (prodává obecně) a „maloobchodní prodejce“ 
(prodává pouze konečnému spotřebiteli), pro které vymezuje specifické povinnosti.   

Za fyzickou osobu v definici pojmu „distributor“ podle § 2 odst. 2 písm. o) není považován 
spotřebitel. Fyzickou osobou se rozumí osoba podnikající podle živnostenského zákona. 

Za účelem lepší přehlednosti definic se do zákona přejímají také definice doposud obsažené 
v prováděcí vyhlášce č. 344/2003 Sb.   
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Definice oxidu uhelnatého se do zákona z vyhlášky č. 344/2003 Sb. nepřejímá, protože se 
jedná o chemickou látku, která je jasně definována v daném oboru. Ani Směrnice tuto 
chemickou látku v čl. 2 nedefinuje.  
Ačkoliv česká právní úprava za stávajícího stavu využívá k identifikaci obchodního původu 
výrobků číslo šarže, umožňuje tato zjistit pouze omezený okruh informací (konkrétně místo 
a dobu výroby výrobku). Ve srovnání s informacemi, jež má podle unijní úpravy poskytovat 
jedinečný identifikátor dle čl. 15 Směrnice, je tento systém nedostatečný, a je tudíž nutno 
nahradit jej systémem novým, na jehož základě bude možno z označení výrobku vyčíst 
veškeré požadované údaje. Podrobná úprava jedinečného identifikátoru je obsažena v nově 
navrhovaném § 12c odst. 1 a odst. 3. 
 
Pojem „tabákový odpad“ použitý v definici rekonstituovaného tabáku (§ 2 odst. 2 písm. p) 
nebyl zaveden jako samostatná definice, protože tato definice je již zavedena v § 101 odst. 7 
zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních. Vzhledem k tomu, že pojem se v návrhu 
vyskytuje pouze jednou a je již definován v zákoně o spotřebních daních, nepovažuje 
předkladatel za nutné uvádět jeho definici. 
 
V případě pojmů, které nejsou používané v celém textu právního předpisu, ale pouze v jeho 
ucelené části, byly jejich definice uvedeny na místě, kde jsou použity poprvé (viz čl. 40 odst. 
2 Legislativních pravidel vlády). 
 
Znění definic týkajících se tabákových a souvisejících výrobků vychází z textu definic 
směrnice 2014/40/EU.  
 
 
K bodu 11 
K § 3 odst. 1 písm. b)   
Definice „výroby“ byla upravena v § 2 odst. 1 písm. f). V návaznosti na tuto změnu byla 
zpřesněna povinnost v ustanovení § 3 odst. 1 písm. b). - 
 
K bodům 12 a 16 
K poznámkám pod čarou č. 25 a 26 
Legislativně technická změna vzhledem k zavedení nových pojmů „pokrm“ a „stravovací 
služba“. 
 
K bodu 13 
K § 3 odst. 1 písm. k) až t) 
Povinnosti uvedené v ustanovení § 3 odst. 1 písm. k) až t) byly přesunuty z ustanovení § 11 
odst. 1 a 2. Tyto povinnosti určené provozovateli potravinářského podniku byly z důvodu 
systematického členění zákona o potravinách a přehlednosti výčtu pouze formálně 
přesunuty, tj. není zde uvedena žádná nová povinnost pro provozovatele potravinářských 
podniků, kromě zpřesnění v písm. l). 
V důsledku předpisů EU na úseku potravinového práva se jeví jako nadbytečné vydělovat 
povinnosti pro provozovatele potravinářského podniku, který uvádí potraviny na trh, když 
jakýkoliv potravinářský podnik, pokud drží potraviny pro účel výroby, zpracování nebo 
distribuce uvádí potraviny na trh. Požadavky potravinového práva musí být plněny ze strany 
provozovatelů potravinářských podniků ve všech fázích výroby, zpracování a distribuce (viz 
např. čl. 14 nařízení (ES) č. 178/2002). Tam, kde je to nezbytné, je formulace povinnosti 
uzpůsobena, aby bylo jasné na jakou fázi výroby, zpracování a distribuce se vztahuje (např. 
§ 3 odst. 1 písm. l) - prodej spotřebiteli potraviny po částech). Ustanovení § 3 odst. 1 písm. 
q) resp. dříve § 11 odst. 2 písm. a) vychází z premisy, že je nezbytné, aby provozovatel 
potravinářského podniku měl přehled o potravinách, které ve svém potravinářském podniku 
má, tj. které nakupuje, využívá pro výrobu, zpracovává, dále distribuuje, resp. nabízí k 
prodeji a prodává. V případě nevyhovujících potravin je z pohledu znění § 3 odst. 1 písm. q) 
dostatečné, pokud je v rámci svého potravinářského podniku transparentně vyřadí z uvádění 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORNA5ENDGIP)



- 83 - 
 

na trh (odděleně umístí a srozumitelně identifikuje). U některých nedostatků je možné je 
odstranit dalšími kroky. Např. pokud nakoupí nesprávně označené nebo znečištěné 
potraviny je zásadní, aby je takto dále neuváděl na trh, ale je možné je např. použít pro 
výrobu, čímž dojde k odstranění nesprávného označení, nebo v průběhu výrobního procesu 
dojde k důkladnému omytí (je nicméně důležité vyhodnotit o jakou vadu se jedná, např. aby 
nedošlo k nesprávnému označení vyráběné potraviny) nebo je možné je vrátit dodavateli v 
závislosti na nastavení dodavatelsko-odběratelských vztahů. Naopak u některých nedostatků 
je možné takové potraviny pouze vyřadit z dalšího uvádění na trh (např. potraviny s prošlým 
datem použitelnosti, potraviny páchnoucí, pokud pach není charakteristickou vlastností 
výrobku - viz i zákaz uvádět na trh potraviny nevhodné k lidské spotřebě podle čl. 14 nařízení 
(ES) č. 178/2002). 
Cílem ustanovení písm. l) je zpřesnění a rozšíření stávající povinnosti provozovatele 
potravinářského podniku, který uvádí potraviny na trh. Jedná se o ustanovení, jehož cílem je 
zabezpečení doložení pravdivých informací o potravině, která byla rozbalena a je prodávána 
po jednotlivých částech. Ustanovení je flexibilní a nabízí několik možností splnění povinnosti 
jako např. uchování etikety, její kopie, nebo její fotografie. Toto je možné provést např. běžně 
dostupnými mobilními telefony. 
  
Od 1. 1. 2015 se zákon o potravinách vztahuje rovněž na oblast stravovacích služeb 
a pokrmů.  
Stanovené povinnosti jsou obecného charakteru a vztahují se, pokud není uvedeno jinak a v 
závislosti na charakteru a druhu potraviny, na všechny provozovatele potravinářských 
podniků, včetně subjektů provozujících stravovací služby tak jako např. ustanovení písm. e) 
– uvádění údajů v jazyce českém. Dále jsou i charakteru speciálního vztahujícího se na 
provozovatele potravinářských podniků, v závislosti na tom, zda provozovatel 
potravinářského podniku zachází s potravinami, pro které jsou stanoveny další specifické 
požadavky v prováděcích právních předpisech. Například ustanovení písm. f) se vztahuje 
pouze na provozovatele potravinářského podniku uvádějícího na trh doplňky stravy.  
Na stravovací služby se požadavky uvedené v § 3 vztahuji dle charakteru a druhu potraviny, 
se kterou stravovací služba nakládá a pro kterou jsou případně tyto požadavky stanoveny, 
např. prováděcím právním předpisem nebo výrobcem [viz např. § 3 odst. 1 písm. a) nebo b)].  
V případě, že stravovací služba např. uchovává maso nebo mléčné výroby pro výrobu 
pokrmů, je nutné dodržet např. skladovací podmínky pro maso nebo mléčné výrobky 
stanovené v konkrétních prováděcích vyhláškách. Pokud však nejsou stanoveny speciální 
požadavky prováděcí vyhláškou pro daný charakter nebo druh potraviny, platí obecné 
požadavky potravinového práva určené pro potraviny, např. nařízení (ES) č. 852/2004 
o hygieně potravin.   
 
K bodu 14 
K § 3 odst. 2 úvodní část ustanovení 
Úprava textu v souvislosti s § 3 odst. 1 písm. b) a § 2 odst. 1 písm. f). 
 
K bodu 16 
K § 3a 
Povinnosti uvedené v ustanovení § 3a odst. 1 a 2 byly přesunuty z ustanovení § 11 odst. 4 
a 5. Tyto povinnosti určené provozovateli potravinářského podniku byly z důvodu 
systematického členění zákona o potravinách a přehlednosti výčtu pouze formálně 
přesunuty. 
 
K bodu 17 
K § 3d odst. 2  
Znění § 3d odst. 2 nově pokrývá všechny kategorie potravin vymezené v nařízení (EU) 
č. 609/2013. 
 
K bodu 18 a 19 
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K § 3d odst. 3 
Část textu se zrušuje v souvislosti s úpravami § 16. 
 
K bodu 20 
K § 3d odst. 4 
Jedná se o splnění povinnosti členského státu sledovat použití dalších způsobů vyjadřování 
nebo uvádění výživových údajů, které se používají na trhu na jejich území. Povinnost vyplývá 
z čl. 35 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011. Pro proces 
plnění informační povinnosti se stanovuje Ministerstvo zemědělství jako příjemce informace 
a dále formát a termín pro splnění povinnosti. 
 
K bodům 21 a 22 
K § 4a odst. 4 a 6 
Klasifikaci jatečných zvířat provádí klasifikátor, zaměstnanec jatek. Navržená úprava 
odpovídá skutečné situaci a umožní tak řešení zjištěných nedostatků s provozovatelem jatek, 
který je za klasifikaci skutečně zodpovědný, nikoli pouze s klasifikátorem – jeho 
zaměstnancem. 
 
K bodu 23 
K § 6 odst. 1 písm. c) 
S ohledem na zajištění práva na informovaný výběr potravin konečným spotřebitelem 
a zejména posílení ochrany spotřebitele v návaznosti na „metanolovou kauzu“ a s tím 
související přijatá opatření se stanovuje požadavek na uvedení adresy provozovatele 
potravinářského podniku, který konkrétní výrobek vyrobil.     
 
K bodu 24 
K § 7 odst. 4 
Jedná se o upřesnění odstavce 4 s tím, že povinnost uvést údaje o provozovateli 
potravinářského podniku, který potravinu vyrobil, se nevztahuje na nezpracované produkty, 
tj. například na čerstvé nebo zmrazené maso, ovoce nebo zeleninu. 
 
K bodu 25 
K § 8 odst. 1 
Odstavec 1 písm. b) stanoví povinnost, aby i další vyjádření informace o původu stanovené 
jinými přímo použitelnými předpisy Evropské unie jako například informace o původu 
hovězího masa nebo země původu ovoce a zeleniny byly uváděny v těsné blízkosti nabízené 
potraviny. Tímto ustanovením bude dosaženo stejného přístupu pro uvádění informace 
o původu u všech dotčených potravin. Sjednocením přístupu tak spotřebitel nalezne 
informaci o původu vždy v těsné blízkosti potraviny. Uvedený koncept rovněž reflektuje 
přístup Ministerstva zemědělství, resp. koaliční vlády, k dosažení cílů souvisejících 
s usilováním o poskytování informace o původu potravin. 
Za označení původu potraviny se v případě nebaleného masa považuje uvedení názvu 
členského státu nebo třetí země a rovněž informace o členském státě nebo třetí zemi 
narození, chovu a porážky zvířete, v těch případech, kdy nejsou splněny podmínky pro 
uvedení jediného údaje o původu masa. Za označení původu se v případě nebaleného masa 
naopak nepovažuje označení kódu šarže masa, resp. referenční číslo nebo referenční kód 
zajišťující vztah mezi masem a zvířetem nebo zvířaty. Za označení původu se v případě 
nebaleného hovězího masa dále nepovažuje označení schvalovacího čísla jatek, ve kterých 
bylo zvíře nebo skupina zvířat poražena, resp. schvalovacího čísla bourárny, která provedla 
bourání jatečně upraveného těla nebo skupiny jatečně upravených těl, a členského státu 
nebo třetí země, ve které se bourárna nachází. 
V oblasti uvádění výčtu požadovaných údajů v těsné blízkosti potraviny byl zachován 
stávající koncept (odkaz na souvislost se splněním podmínek uvedenými v nařízení 
1169/2011/EU.  
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K bodu 26 
K § 8 odst. 1 
Nově bylo navrženo doplnit povinné údaje o nebalených potravinách i o údaj o čistém 
množství v případě pekařských a cukrářských výrobků. Cílem tohoto ustanovení je u těchto 
nebalených potravin poskytnout spotřebiteli informace například o hmotnosti potraviny.  
 
K bodu 27 
K § 8 odst. 4 
Navrhované upřesnění bylo provedeno s cílem jednoznačně zabezpečit, aby spotřebitel měl 
možnost obdržet informaci o složení nebalené potraviny ještě předtím, než mu je například 
požadované množství masného výrobku naváženo, zabaleno a přes pult předáno. 
 
K bodu 28 
K § 8 odst. 6  
Jedná se o upřesnění odstavce 1 s tím, že povinnost uvést údaje o provozovateli 
potravinářského podniku, ve kterém došlo k produkci nového výrobku, se nevztahuje na 
nezpracované produkty, tj. například na čerstvé nebo zmrazené maso, ovoce nebo zeleninu. 
 
K § 8 odst. 7  
Jedná se o upřesnění odstavce 1 písm. b) s tím, že se u nebalených potravin umožňuje 
v těch případech, kdy se jedná o skupinu potravin ze stejné země nebo stejného místa 
původu, uvést viditelnou a snadno čitelnou souhrnnou informaci. Tato informace o původu 
potraviny musí být vztažená ke skupině potravin, kdy z této informace bude konečnému 
spotřebiteli jasně a srozumitelně zřejmá souvislost mezi poskytnutými údaji a konkrétní 
skupinou potravin. 
 
K bodu 29 
K § 9a  
Zákon č. 110/1997 Sb. o potravinách a tabákových výrobcích, novelou č. 139/2014 Sb. 
rozšířil k 1. 1. 2015 oblast působnosti i na pokrmy.  
Ustanovení § 9a je v současné době již součástí zákona č. 110/1997 Sb., s tím, že 
navrženou novelou § 9a dochází pouze k technickému zpřesnění stávajícího znění, tak aby 
byl jasně stanoven konkrétní výčet povinných údajů.   
 
Ustanovení § 9a odstavec 1 se upravuje tak, aby bylo docíleno zpřesnění, zpřehlednění 
a zvýšení srozumitelnosti stanovených povinností. Ustanovení § 9a stanovuje výčet 
informací, které v případě pokrmů mají být poskytovány spotřebiteli. Dále dochází k vyjmutí 
způsobu uvádění povinných údajů, který je přesunut do prováděcího právního předpisu. 
Oproti stávajícímu znění se doplňuje pod písmenem c) povinný údaj množství potraviny, 
který je nyní požadován pouze na základě zákona o ochraně spotřebitele tj. nikoliv výslovně 
v zákoně o potravinách jako adaptačním zákoně na nařízení (EU) č. 1169/2011. Povinnost 
uvést údaj o množství pro některé potraviny se stanovuje na základě možnosti, která je dána 
členským státům článkem 44 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011. 
Cílem zavedení tohoto povinného údaje je zvýšení informovanosti konečného spotřebitele 
a zajištění možnosti srovnání množství pokrmu s cenou a ostatními nabízenými pokrmy 
a nabídkou ostatních provozovatelů potravinářských podniků. Dalším povinným údajem 
u pokrmů je požadavek na deklarování data použitelnosti a podmínek uchování, popřípadě 
návod k použití dle podmínek stanovených v prováděcím právním předpise.  

Ustanovení § 9a odst. 2 je opět zachováno ze stávajícího znění zákona o potravinách. Toto 
ustanovení je uvedeno z důvodu zvýšení právní jistoty, aby bylo vyjasněno, že na „pokrm“, 
který lze považovat za „nebalenou potravinou“, se nevztahují požadavky na označování pro 
„nebalené potraviny“ podle § 7 a § 8. Pro nebalené potraviny podle § 7 a § 8 je stanoven 
obsáhlejší soubor povinných údajů než pro pokrmy podle § 9a. Ustanovení § 9a je tedy 
specifické pouze pro „pokrmy“. 
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Zákon č. 110/1997 Sb. o potravinách a tabákových výrobcích, novelou č. 139/2014 Sb. 
rozšířil již k 1. 1. 2015 oblast působnosti i na pokrmy. Navržené znění zákona o potravinách 
nestanovuje oproti stávajícímu platnému znění žádné nové povinnosti týkající se pokrmů, 
resp. provozovatelů stravovacích služeb. Cílem navržených změn je pouze zpřesnění 
a zpřehlednění již stávajících povinností a jejich zastřešení zákonem o potravinách jako 
základním zákonem pro potraviny.  

Pokrmy jsou na základě definice uvedené v nařízení (ES) č. 178/2002 o obecném 
potravinovém právu „potravinami“ a ostatně i dle existujícího vymezení v zákoně o ochraně 
veřejného zdraví je pokrm definovaný jako potravina. Novelou zákona o potravinách 
č. 139/2014 Sb. byla již k 1. 1. 2015 odstraněna dosavadní nejednotnost, kdy pokrmy byly 
z působnosti zákona o potravinách vyjmuty. Pokrm je potravinou a není žádný důvod, aby 
byl vyjmut z obecných požadavků pro ostatní potraviny stanovených zákonem 
č. 110/1997Sb. Školská zařízení tak musejí obecné požadavky na potraviny (pokrmy) 
splňovat na základě platného znění zákona o potravinách, v návaznosti na evropské 
potravinové právo, přičemž poslední novela zákona o potravinách platí od 1. 1. 2015. 
Z hlediska věcného obsahu jde primárně o povinnosti stanovené přímo použitelnými 
předpisy Evropské unie, které jsou identické pro všechny provozovatele potravinářských 
podniků (výroba potravin, obchod, restaurace apod.). Jedná se o evropské předpisy 
stanovující řadu obecných požadavků týkající se bezpečnosti, hygieny, sledovatelnosti, 
ochrany práv duševního vlastnictví, podmínek uvádění na trh potravin, označování potravin 
apod. Evropské právo rovněž nerozlišuje pokrm od potraviny.  

Z pohledu konstrukce zákona č. 110/1997 Sb., jsou stanoveny pouze doplňující (viz přímo 
použitelné předpisy EU) požadavky (povinnosti) pro provozovatele potravinářských podniků. 
Provozovatelem potravinářského podniku je v souladu s nařízením (ES) č. 178/2002 
o obecném potravinovém právu rovněž „provozovatel potravinářského podniku, který 
provozuje stravovací službu“. Pokud není v zákoně č. 110/1997 Sb., stanoveno zvláštním 
ustanovením jinak, platí povinnosti v textu zákona č. 110/1997 Sb. pro všechny 
provozovatele potravinářských podniků. Toto se týká zejména ustanovení § 3, které je 
však v některých odstavcích „podmíněno“ stanovením konkrétních kritérií (např. smyslové, 
fyzikální, chemické apod.) příslušným prováděcím předpisem. Jedná se např. o prováděcí 
předpisy pro mléko a mléčné výrobky, pro pekařské a cukrářské výrobky. Pokud prováděcí 
vyhláška k zákonu o potravinách pro příslušnou kategorii potravin není vydána, není 
povinnost podle § 3 odst. 1 zákona č. 110/1997 Sb., právně vymahatelná, příkladem 
může být oblast lahůdkářských výrobků nebo oblast výroby a uvádění do oběhu pokrmů. 
Tyto druhy potraviny musí splňovat obecné požadavky potravinového práva EU případně 
obecné požadavky zákona o potravinách pro provozovatele potravinářských podniků.  Dále 
pak pokud jsou stanoveny konkrétní požadavky pro určité druhy potravin resp. povinnosti pro 
blíže vymezené provozovatele potravinářských podniků, musí být tyto rovněž dodržovány 
např. ustanovení § 9a (povinnosti provozovatele potravinářského podniku, který provozuje 
stravovací službu), nebo § 3d odst. 1 písm. b (povinnosti provozovatele potravinářského 
podniku, který uvádí na trh doplňky stravy) nebo § 3c (provozovatel potravinářského 
podniku, který uvádí na trh potraviny určené pro zvláštní výživu).    

Pokud konkrétní požadavek pro vybrané druhy potraviny v zákoně č. 110/1997 Sb. není 
stanoven, nebo podmíněn stanovením konkrétních kritérií prováděcím právním 
přepisem, platí obecné povinnosti po všechny potraviny (všechny provozovatele 
potravinářských podniků) zákona č. 110/1997 Sb. např. ustanovení § 3 odst. 1 písm. e) 
nebo i). 

 
K bodu 30 
K § 9b 
Podle nově navrhovaného ustanovení bude poskytování informací zejména slovních, 
obrazových nebo grafických naznačujících, že země původu potraviny je Česká republika 
nebo že potravina byla vyrobena v České republice, možné pouze tehdy, pokud budou 
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splněny konkrétní stanovené požadavky. Dotčené informace mohou mít podobu nejen textu, 
ale také například vlajek, map, schémat kvality. Cílem návrhu je stanovení jednoznačných 
a srozumitelných pravidel pro používání odkazu na skutečnost, že potravina pochází nebo 
byla vyrobena v České republice, a tím i sjednocení významu informací odkazujících na 
původ v České republice a sjednocení významu informací odkazujících na výrobu v České 
republice. Stanovením podmínek pro poskytnutí informací bude dosaženo toho, že se ke 
spotřebiteli dostane potravina s jasným vztahem k deklarovanému původu. Ustanovení 
obsahuje výjimku, aby uživatelé zapsaných ochranných známek, které obsahují text se slova 
„česká potravina“ mohli taková označení nadále používat. 
 
Odstavec 1 stanovuje podmínky, za jakých lze při uvádění potraviny na trh poskytnout 
spotřebiteli informaci, že potravina pochází z České republiky. Ustanovení stanoví konkrétní 
slova „česká potravina“, která lze pro poskytnutí informace využít a dále bude prováděcím 
právním předpisem stanoveno grafické znázornění, která lze pro poskytnutí informace také 
využít. Nad rámec těchto specifikovaných informací ale ustanovení zároveň stanovuje, že 
stejné podmínky musí být dodrženy i pokud je spotřebiteli poskytnuta i jiná slovní, obrazová 
nebo grafická informace, která má pro spotřebitele stejný nebo podobný význam jako slova 
„česká potravina“ (např. čeká vlajka, mapa České republiky, slovní spojení Český výrobek, 
Český produkt apod.), resp. naznačují, že původ potraviny je v České republice. Podmínka 
pro poskytnutí této dobrovolné informace o původu potraviny s odkazem na Českou 
republiku je rozdílná pro dvě kategorie potravin.  
První kategorií jsou nezpracované potraviny a mléko a vinařské produkty. V případě této 
kategorie může být informace poskytnuta, pokud 100 % složek celkové hmotnosti pochází 
z České republiky a prvovýroba, porážka zvířat a všechny fáze výroby proběhly na území 
České republiky.  Příkladem může být krabice mléka, kdy při použití označení „česká 
potravina“ se nesmí použít, pokud se jedná o směs mléka nadojeného v České republice 
a v jiné zemi. Vinařským produktem se rozumí výrobky definované v příloze VII nařízení 
Evropského parlamentu a Rady č. 1308/2013.  
Druhou kategorií jsou ostatní potraviny kromě nezpracovaných potravin a mléka a vinařských 
produktů. V souvislosti s těmito potravinami lze uvést dotčenou informaci, pokud součet 
hmotnosti složek pocházejících z České republiky tvoří nejméně 75 % celkové hmotnosti 
všech složek stanovené v okamžiku jejich použití při výrobě potraviny jiné než nezpracované 
nebo mléka a výroba potraviny proběhla na území České republiky. Ustanovení obsahuje 
hodnotu minimálně 75 % z toho důvodu, aby dotčené označení mohly nést i potraviny, jejich 
složky nelze vyprodukovat na území České republiky. Pro příklad lze uvést, že informací 
„česká potravina“ lze označit jogurt obsahující ochucující složku nevyrobenou v České 
republice, pokud tato složka nepředstavuje více jak 25 % hmotnosti všech složek stanovené 
v okamžiku jejich použití při výrobě potraviny.  
 
Odstavec 2 stanovuje podmínky, za jakých lze při uvádění potraviny na trh poskytnout 
spotřebiteli informaci, že potravina byla pouze vyrobena v České republice. Ustanovení 
stanoví konkrétní slova „vyrobeno v České republice“, která lze pro poskytnutí informace 
využít. Zároveň ale také stanovuje, že stejné podmínky musí být dodrženy i pokud jsou 
použita jiná slova, která mají pro spotřebitele stejný význam jako slova „vyrobeno v České 
republice“. Podmínkou pro toto označení a označení se stejným nebo podobným významem 
je, že všechny fáze výroby představující podstatné hospodářsky zdůvodněné zpracování 
nebo opracování potraviny vyúsťující v nový výrobek proběhly na území České republiky. 
 
Odstavce 4 specifikuje výjimku pro označování produktů „česká potravina“ pro vinařské 
produkty dle vinařského zákona.  
  
K bodu 31 a 32 
K § 10 odst. 2 a 3 
V odstavci 2 a 3 se zpřesňuje povinnost pro potraviny uváděné na trh po datu minimální 
trvanlivosti a potravin použitelných k jinému než původnímu použití v souvislosti 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORNA5ENDGIP)



- 88 - 
 

s požadavkem § 11 odst. 1 písm. d), který byl z důvodu duplicity vypuštěn. Věcně se nejedná 
o nový požadavek.    
 
K bodu 33 
K § 10 odst. 4 
Doplňují se ustanovení zakazující použití potravin s prošlým datem minimální trvanlivosti, 
pokud nejsou bezpečné, nebo s prošlým datem použitelnosti pro výrobu nových potravin, 
včetně pokrmů. Požadavek vychází z kontrolní praxe, kdy jsou zaznamenávány případy 
použití potravin s prošlým datem použitelnosti, kdy tyto potraviny jsou nebezpečné a nelze je 
jakkoli dále zpracovávat, tj. používat k výrobě dalších nových potravin včetně pokrmů. 
V případě potravin s prošlým datem minimální trvanlivosti, se připouští režim dalšího 
zpracování těchto potravin, za jednoznačného předpokladu zdravotní nezávadnosti 
a bezpečnosti potravin s prošlým datem minimální trvanlivosti. Jedná se o podobný koncept, 
který již v současné době umožnuje uvádět na trh potraviny s prošlým datem minimální 
trvanlivosti (viz § 10 odst. 2). 
 
K bodům 34 a 35 
K § 11odst. 2 a 3 
Návrh vytváří zvláštní režim uvádění potravin na trh, které nesplňují některé požadavky 
potravinového práva. Dle čl. 14 odst. 1 nařízení EU č. 178/2002 nesmí být uvedena na trh 
potravina, která není bezpečná. Za specifických zákonem stanovených podmínek lze ostatní 
potraviny na trh uvádět, viz stávající znění § 10 odst. 2 a 3.  
Základní podmínkou pro další manipulaci s potravinou je skutečnost, že potravina nesmí být 
podle potravinového práva považována za nebezpečnou. Toto vymezení vychází 
z předpokladu závažnosti správního deliktu, který je podle § 17f písm. d) klasifikován v sazbě 
pokuty ve výši do 50 mil. Kč. Návrh zákona specifikuje vlastnosti subjektů, které mohou 
s těmito potravinami dále manipulovat, a proces jejich stanovení. Potraviny, které by mohly 
spadat do uvedeného režimu, jsou například potraviny s deformovanými obaly, potraviny 
nesplňující dílčí kvalitativní požadavky vymezené právními předpisy nebo potraviny 
nesplňující požadavek na minimální velikost písma povinných informací na obale potraviny.  
Tyto potraviny musí být v každé fázi uvádění na trh a mezi všemi subjekty potravinového 
řetězce (neziskové organizace), včetně dodání konečným příjemcům tj. klientům sociálních 
služeb, poskytovány bezplatně.  
Dále odstavec 2 uvádí podmínky a informace, které musí danou potravinu doprovázet.  
 
K bodu 36  
K § 11a odst. 1 
Zpřesnění ustanovení dle platné terminologie.  
 
K bodu 37 
K § 12 a 12a 
Ustanovení § 12 odst. 2 je transpozicí článku 7 odst. 6 a 9 Směrnice. 
Ustanovení § 12 odst. 3 je transpozicí článku 17 Směrnice. 
Ustanovení § 12 odst. 4 je transpozicí článku 7 odst. 1 Směrnice. 
Ustanovení § 12 odst. 5 je transpozicí článku 2 bodů 26 a 27 (definice) a článku 7 odst. 9 
Směrnice.  
Ustanovení § 12 odst. 6 je transpozicí článku 7 odst. 7 Směrnice.  
Ustanovení § 12a odst. 2 je transpozicí článku 7, odst. 14 Směrnice. 
 
Navrhuje se přehlednější vymezení tabákových výrobků (tj. výrobků, které mohou být 
užívány a obsahují, byť částečně, tabák, ať už geneticky upravený, nebo neupravený) 
a výrobků souvisejících s tabákovými výrobky (tj. zejména elektronických cigaret, náhradních 
náplní a bylinných výrobků ke kouření). 
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Orální tabák, který je předmětem zákazu v celé Evropské unii s výjimkou Švédska, je tzv. 
snus. V návrhu zákona je tento zákaz uveden v § 12 odst. 3.  Jedná se o produkt ve formě 
vlhkého tabákového prášku obsahující základní složky, kterými jsou tabák, voda a sůl. 
Neprochází procesem fermentace, neobsahuje přidaný cukr, je pasterizovaný párou. Orální 
tabák (snus) je upravený tak, že ho není potřeba žvýkat. Při vložení do úst se samovolně 
rozpouští a uvolňuje nikotin. Orální tabák (snus) je upravený tak, že se v ústech rozpouští 
bez potřeby rozžvýkání. 
 
Cílem § 12 odst. 4 a 6 je odstranění překážek hladkého fungování vnitřního trhu 
způsobených nedostatečně harmonizovaným přístupem k regulaci jednotlivých složek, když 
některé složky jsou regulovány pouze v určitých členských státech a odlišné jsou také 
přístupy k přísadám v cigaretových filtrech či k přísadám obarvujícím cigaretový kouř. 
Tabákové výrobky s jinou než charakteristickou tabákovou příchutí by navíc mohly usnadnit 
zahájení užívání tabáku nebo ovlivnit formy užívání. Navrhovaný § 12 odst. 6 sleduje cíl 
samotné regulace vyjádřen také v její preambuli, zejména v odst. 15 a 16, tj. zakazuje 
používání aromat v tabákových výrobcích jako takových, a to v jakékoli jejich složce, a tento 
zákaz nerozšiřuje na ty prvky tabákových výrobků, která aromata již neobsahují.  
 
Navrhovaný § 12 odst. 5 prosazuje také pokyny přijaté podle rámcové úmluvy o regulaci 
obsahů látek tabákových výrobků a regulaci zveřejnění informací, jež vyzývají k odstranění 
složek, které zvyšují chuťové kvality, vytvářejí dojem o zdravotní prospěšnosti tabákových 
výrobků, souvisejí s energií nebo vitalitou či mají barvící vlastnosti. Účelem dotčených 
ustanovení je zakázat uvedené složky, dále přísady, jež mají v neshořelé formě 
karcinogenní, mutagenní či pro reprodukci toxické vlastnosti nebo zvyšují návykovost 
a toxicitu. 
 
Tabákové výrobky jiné než cigarety a tabák k ručnímu balení cigaret jsou přitom ze zákazů 
do jisté míry vyňaty, což odráží skutečnost, že navrhovaná úprava se zaměřuje především 
na prevenci kouření u mladých lidí. 
 
Ustanovení § 12a odst. 1 nově stanoví povinnosti výrobce, dovozce, maloobchodního 
prodejce a distributora, kteří vyrábějí, dovážejí, distribuují nebo uvádějí na trh tabákové 
výrobky a výrobky související s tabákovými výrobky, dodržovat některé z požadavků, které 
zákon o potravinách stanoví pro potraviny. 
 
Informativně lze uvést, že na tabákové výrobky se ve valné většině vztahují stejné kontrolní 
postupy (vč. ukládání opatření) jako na potraviny a zemědělské výrobky. Při zjištění 
nevyhovujících tabákových výrobků je možno uložit opatření z katalogu upraveného § 5 odst. 
1 zákona 146/2002 Sb., přičemž typ opatření by měl být zvolen tak, aby zároveň efektivně 
sloužil k ochraně práv spotřebitele a v přiměřené míře šetřil práva kontrolované osoby.  
Jednou z možností je i zajištění nevyhovujících výrobků podle § 5 odst. 1 písm. d) bodu 1 
zákona (pozn. obsahující i hmotněprávní úpravu na rozdíl od bodu 2). Toto opatření bude 
vhodné uložit zejména v případech, kdy by jiný typ opatření (např. podle § 5 odst. 1 písm. a) 
bod 1, nebo § 5 odst. 1 písm. e) zákona) nebyl dostačující např. za situace, kdy by bylo dáno 
podezření, že kontrolovaná osoba hodlá nevyhovující výrobky nadále uvádět na trh.  Tím 
není nijak dotčena možnost projednání věci ve správním řízení a uložení sankce. Nově 
navrhovaná úprava zákona 146/2002 Sb. předpokládá, že u výrobků zajištěných podle § 5 
odst. 1 písm. d) bodu 1 zákona bude ve správním řízení rozhodováno o jejich propadnutí či 
zabrání. 
 
K bodu 38 
K § 12b až § 12j 
Ustanovení § 12b odst. 1 je transpozicí čl. 13 odst. 1 Směrnice. 
Ustanovení § 12b odst. 2 je transpozicí čl. 14 Směrnice. 
Ustanovení § 12b odst. 3 je transpozicí čl. 2 bod 22) (definice) a čl. 3 odst. 1 a 4 Směrnice. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORNA5ENDGIP)



- 90 - 
 

Ustanovení § 12c odst. 1 je transpozicí čl. 15 odst. 1 Směrnice. 
Ustanovení § 12c odst. 2 je transpozicí čl. 16 odst. 1 Směrnice. 
Ustanovení § 12c odst. 3 je transpozicí čl. 15 odst. 1 Směrnice. 
Ustanovení § 12c odst. 4 je transpozicí čl. 16 odst. 1 Směrnice. 
Ustanovení § 12d odst. 1 je transpozicí čl. 9 odst. 1 (obecné varování), čl. 9 odst. 2 
(informační sdělení), čl. 2 bod 33) (kombinované zdravotní sdělení) a čl. 10 odst. 1 
Směrnice. 
Ustanovení § 12d odst. 2 je transpozicí čl. 2 bodu 33 Směrnice. 
Ustanovení § 12d odst. 3 a 4 je transpozicí čl. 10 odst. 2 Směrnice. 
Ustanovení § 12e je transpozicí čl. 11 Směrnice.  
Ustanovení § 12f je transpozicí čl. 12 Směrnice. 
Ustanovení § 12g odst. 1 je transpozicí čl. 19 odst. 1 Směrnice. 
Ustanovení § 12g odst. 2 je transpozicí čl. 19 odst. 4 Směrnice.  
Ustanovení § 12g odst. 3 je transpozicí čl. 19 odst. 2 Směrnice.  
Ustanovení § 12g odst. 4 je transpozicí čl. 19 odst. 2 Směrnice.  
Ustanovení § 12h odst. 1 je transpozicí čl. 20 odst. 4 písm. b) Směrnice.  
Ustanovení § 12h odst. 2 je transpozicí čl. 20 odst. 4 písm. a) Směrnice.  
Ustanovení § 12h odst. 3 a 4 je transpozicí čl. 20 odst. 2 Směrnice.  
Ustanovení § 12h odst. 5 písm. a) je transpozicí čl. 20 odst. 9, první pododstavec Směrnice. 
Ustanovení § 12h odst. 5 písm. b) a c) je transpozicí čl. 20 odst. 9, druhý pododstavec 
Směrnice. 
Ustanovení § 12i odst. 1 je transpozicí čl. 20 odst. 8, druhý pododstavec Směrnice.  
Ustanovení § 12i odst. 2 je transpozicí čl. 20 odst. 1 druhý pododstavec Směrnice. 
Ustanovení § 12i odst. 3 je transpozicí čl. 20 odst. 9 třetí pododstavec Směrnice 
Ustanovení § 12i odst. 4 je transpozicí čl. 20 odst. 4 písm. b) bod ii) Směrnice 
Ustanovení § 12i odst. 3 je transpozicí čl. 20 odst. 9 třetí pododstavec Směrnice. 
Ustanovení § 12i odst. 4 je transpozicí čl. 20 odst. 4 písm. b) bod ii) Směrnice.  
Ustanovení § 12j odst. 1 je transpozicí čl. 21 odst. 4 Směrnice. 
Ustanovení § 12j odst. 2 je transpozicí čl. 21 odst. 1 Směrnice. 
Ustanovení § 12j odst. 3 a 4 je transpozicí čl. 22 odst. 1 Směrnice. 
Ustanovení § 12j odst. 5 je transpozicí čl. 22 odst. 2 Směrnice. 
 

Ustanovení § 12c odst. 2 a 4 zavádí tzv. bezpečnostní prvek, který má sloužit k ověření 
pravosti tabákových výrobků. Ačkoliv česká právní úprava za stávajícího stavu využívá k 
identifikaci obchodního původu výrobků číslo šarže, ta umožňuje zjistit pouze omezený okruh 
informací (konkrétně místo a dobu výroby výrobku). Ve srovnání s informacemi, jež má podle 
unijní úpravy poskytovat jedinečný identifikátor, je tento systém nedostačující, a je tudíž 
nutno nahradit jej systémem novým, na jehož základě bude možno z označení výrobku 
vyčíst veškeré požadované údaje. Pokud jde o bezpečnostní prvky, Směrnice připouští, aby 
místo nich byly členskými státy použity vnitrostátní identifikační označení používané pro 
daňové účely. Podmínkou nicméně je, aby takováto vnitrostátní daňová označení splňovala 
podmínky stanovené Směrnicí (neporušitelnost). Tabáková nálepka ČR splňuje požadavky 
na bezpečností prvek stanovené směrnicí. Podle čl. 16 Směrnice se bezpečnostní prvek 
skládá z viditelného a neviditelného prvku, musí být vytištěn nebo upevněn neodstranitelně, 
musí být nesmazatelný a nesmí být žádným způsobem skryt nebo narušen. 

Tento bezpečnostní prvek může být nahrazen tabákovou nálepkou, pokud bude splňovat tyto 
charakteristiky. Aktuálně používaná tabáková nálepka definovaná ve vyhlášce č. 467/2003 
Sb., o používání tabákových nálepek při značení tabákových výrobků, ve znění pozdějších 
předpisů, splňuje všechny stanovené parametry bezpečnostního prvku. Tabáková nálepka 
obsahuje soubor několika viditelných ochranných prvků (např. hlubotisková technika 
umožňující ověření pravosti nálepky vizuálně i hmatem, mikropísmo, specifické grafické 
prvky použité v tištěné giloši, specifické grafické znaky obsažené v dotiskových údajích) a 
několik neviditelných ochranných prvků (speciální vlákna vložená přímo v ceninovém papíru, 
speciální barevné odstínění centrální giloše – oba prvky jsou viditelné pouze po nasvícení 
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UV zářením o přesně definované vlnové délce; tabákové nálepky dále obsahují další skryté 
prvky, identifikovatelné při laboratorním zkoumání). 
Dnem 20. května 2019 uplyne přechodné období, do kterého bude moci být tabáková 
nálepka užitá jako bezpečnostní prvek umisťována na horní okraj jednotkového balení nad 
kombinované zdravotní varování. Po stanoveném datu se již na horním okraji jednotkového 
balení musí nacházet kombinované zdravotní varování. Tyto způsoby umístění zdravotních 
varování a bezpečnostního prvku včetně přechodného období budou součástí prováděcího 
právního předpisu. Ministerstvo financí a Ministerstvo zemědělství povedou s dostatečným 
předstihem konce přechodného období jednání s cílem nalezení způsobu umístění tabákové 
nálepky (bezpečnostního prvku) po datu 20. května 2019.   
 
Okruh adresátů povinnosti označit jednotkové balení a vnější balení tabákového výrobku ke 
kouření podle § 12d odst. 1 návrhu zákona byl zúžen o maloobchodního prodejce, 
s ohledem na skutečnost, že označování tabákových výrobků údaji, uvedenými v tomto 
ustanovení, je technicky proveditelné pouze při vlastní výrobě tabákového výrobku, proto 
tuto povinnost může nést pouze výrobce, případně toto může smluvně zabezpečit dovozce 
nebo distributor (nicméně maloobchodní prodejce bude nést odpovědnost za to, že tabákový 
výrobek ke kouření bude takto označen, tj. musí kontrolovat, že uvádí na trh řádně označené 
výrobky). 
 
Povinnost označit výrobek podle § 12d odst. 1 písm. d) zemí původu nebo vzniku 
v případech, kdy neuvedení tohoto údaje by uvádělo spotřebitele v omyl o skutečném 
původu nebo vzniku tabákového výrobku, se uplatní např. v případě, kdy na obale 
tabákového výrobku bude z důvodu reklamy uvedena vlajka nebo charakteristická dominanta 
země, ve které neproběhla výroba, a bude tedy nutné doplnit původ tabákového výrobku. 
§ 12d byl upraven tak, aby i maloobchodní prodejce nesl odpovědnost, že tabákový výrobek 
ke kouření jiný než cigareta, tabák k ručnímu balení cigaret a tabák do vodní dýmky bude 
označen podle § 12d. 
I maloobchodní prodejce ponese odpovědnost za to, že bezdýmný tabákový výrobek bude 
uváděný na trh, pouze pokud ponese označení podle § 12e. 

Článek 19 Směrnice transponovaný do § 12g odst. 1 upravuje povinnost oznamovat 
plánovaný vstup na trh ve vztahu k novým tabákovým výrobkům. Oznámení musí obsahovat 
podrobné informace týkající se složek a úrovní emisí, jakož i dostupné studie a výzkumy 
ohledně preferencí na trhu. Rozsah oznamovací povinnosti je tak obdobný jako ve vztahu 
ke stávajícím tabákovým výrobkům, které již byly uvedeny na trh. Shodným způsobem je 
stanovena také povinnost průběžné aktualizace poskytnutých údajů. Tato úprava má zajistit 
schopnost členských států odpovídajícím způsobem reagovat na vývoj v oblasti nových 
tabákových výrobků. Z tohoto důvodu je nutno nově vyvíjené tabákové výrobky regulovat 
ideálně ještě před jejich uvedením na trh, a to za shodných podmínek, které se vztahují i na 
ostatní tabákové výrobky. Systém schvalování nových tabákových výronků nebyl stanoven, 
jelikož není směrnicí 2014/41/EU striktně vyžadován.  

Problematika obsažená v § 12h odst. 4 není dosud v českém právním řádu upravena a 
vzhledem k tomu, že úprava ve Směrnici je velmi podrobná, byla úprava Směrnice převzata 
v podstatě doslovně, přičemž byla podle jednotlivých upravených aspektů rozdělena do 
zákona o potravinách a jeho prováděcí vyhlášky. Oznamovací povinnosti spjaté s prodejem 
elektronických cigaret byly začleněny do úpravy obsažené v zákoně, označování a vlastnosti 
balení elektronických cigaret do vyhlášky. 
 
Cílem článku 20 odst. 2 Směrnice je sjednotit rozdílnou úpravu a praxi v členských státech, a 
to i ohledně požadavků na bezpečnost, za účelem zajištění hladkého fungování trhu. Při 
regulaci těchto výrobků by měla být zohledněna vysoká úroveň ochrany veřejného zdraví. 
Aby bylo členským státům umožněno efektivně vykonávat dohled a kontrolu nad tímto 
segmentem trhu, je třeba po výrobcích a dovozcích elektronických cigaret a náhradních 
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náplní požadovat, aby oznamovali příslušné výrobky před jejich uvedením na trh. Přitom je 
třeba zajistit, aby elektronické cigarety a náhradní náplně splňovaly požadavky Směrnice. 
Za účelem výkonu svých regulatorních pravomocí v této oblasti jsou členské státy a Komise 
oprávněni vyžadovat souhrnné informace o vývoji trhu s elektronickými cigaretami a 
náhradními náplněmi. Za tímto účelem je výrobcům a dovozcům těchto výrobků stanovena 
povinnost podávat zprávy ohledně objemů prodeje, preferencí jednotlivých spotřebitelských 
skupin a způsobu prodeje. Přístup k těmto informacím je prostřednictvím dálkového přístupu 
zajištěn široké veřejnosti, nicméně za podmínky zachování ochrany obchodního tajemství. 
Výrobcům, dovozcům a distributorům elektronických cigaret a náhradních náplní je v § 12h 
odst. 6 písm. a) stanovena povinnost vytvořit vhodný systém pro sledování a zaznamenávání 
možných nepříznivých účinků a pro informování příslušných orgánů o takových účincích. To 
má zajistit odpovídající tržní dohled členských států a jejich možnost přijmout vhodná 
opatření.  
Ustanovení § 12h odst. 5 písm. b) a c) zohledňuje skutečnost, že trh s elektronickými 
cigaretami a náhradními náplněmi je v současnosti rychle se rozvíjející oblastí a je třeba 
počítat s tím, že může dojít k situaci, kdy určitá elektronická cigareta nebo náhradní náplň 
(popřípadě jejich druh) bude sice v souladu s požadavky Směrnice, avšak přesto bude 
představovat nepředvídané riziko pro lidské zdraví. K řešení takových situací poskytuje 
Směrnice příslušným orgánům členských států možnost přijímat dočasná opatření včetně 
zákazu uvedení dotčených výrobků na trh. Tato opatření se povinně oznamují Komisi a 
ostatním členským státům, přičemž na základě výsledku přezkumu ze strany Komise a 
v souladu s jejími pokyny mohou být následně na vnitrostátní úrovni přijatá opatření 
definitivní. 
V ustanovení § 12i odst. 1 je třeba rozlišovat mezi pojmy „zveřejnění“ (na internetových 
stránkách široké veřejnosti) a „zpřístupnění“ (na žádost Evropské komise nebo jiného 
členského státu). Neposkytnutí obchodního tajemství se týká pouze „zveřejnění“ v souladu 
se zněním Směrnice.  
Ustanovení § 12j upravuje problematiku regulace bylinných výrobků určených ke kouření. 
Regulace bylinných výrobků určených ke kouření byla v jednotlivých členských státech 
dosud nejednotná, přičemž dané výrobky jsou často, přes zdravotní rizika způsobená jejich 
spalováním, vnímány jakožto neškodné nebo méně škodlivé. Spotřebitelé v mnoha 
případech obsah těchto výrobků neznají. Z těchto důvodů by měla být zavedena jednotná 
pravidla oznamování složení uvedených výrobků v rámci Evropské unie, aby se zajistilo 
řádné fungování vnitřního trhu a zlepšila se informovanost spotřebitelů. 
 
Popis situace na poli e-cigaret v době přípravy transpozice směrnice 2014/40/EU 

Podle deklarovaného účelu lze elektronickou cigaretu kategorizovat jako: 

a) léčivý přípravek v kombinaci se zdravotnickým prostředkem: 
V případě, že výrobce deklaruje účel použití elektronické cigarety jako pomůcky při odvykání 
kouření, je nutné na tento výrobek pohlížet v kontextu dvou právních předpisů, a to z toho 
důvodu, že odvykání kouření je léčba závislosti na návykových látkách, tedy léčba 
onemocnění. Nikotinové náplně, které této léčbě napomáhají, budou v souladu se zákonem 
č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů, léčivým přípravkem. Zařízení určené k inhalaci nikotinu, tj. vlastní 
elektronická cigareta potom bude podléhat zákonu č. 123/2000 Sb., o zdravotnických 
prostředcích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, neboť výrobky 
určené k podávání léčiva jsou podle uvedeného zákona zdravotnickým prostředkem. 
V případě registrace náplně jako léčiva je příslušným dozorovým orgánem Státní ústav pro 
kontrolu léčiv. V případě uvedení na trh elektronické cigarety jako zdravotnického prostředku 
vykonává státní dozor Česká obchodní inspekce. 
 
Vzhledem ke skutečnosti, že na trhu v České republice není registrována žádná náplň jako 
léčivý přípravek, není ani zařízení určené k jeho podávání (elektronická cigareta) oznámeno 
na Ministerstvu zdravotnictví jako zdravotnický prostředek. 
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b) obecný výrobek 

1) elektronická cigareta 

Je-li účelem užití používání elektronické cigarety jako prosté alternativy klasické 
cigarety/jiného tabákového výrobku určeného ke kouření, uvádění elektronické cigarety na 
trh se bude řídit právními předpisy souvisejícími s bezpečností výrobků, tj. zejména zákonem 
č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů. Gestorem tohoto zákona je Ministerstvo průmyslu a obchodu. 
Dozorovým orgánem je v tomto případě Česká obchodní inspekce. 

2) náplně do elektronických cigaret (e-liquidy) 

Na náplně, které obsahují nikotin, lze obecně nahlížet jako na nebezpečné chemické směsi, 
jelikož nikotin je závazně klasifikovanou nebezpečnou látkou, pokud svým účelem použití 
nespadají do výše uvedené legislativy. Samotná klasifikace e-liquidů pak závisí na obsahu 
nikotinu ve směsi a klasifikují se jako zdraví škodlivé nebo toxické. Na náplně (e-liquidy), jež 
neobsahují žádný nikotin, se musí pohlížet jako na chemické směsi, které mohou být 
potencionálně nebezpečné v závislosti na nebezpečných vlastnostech a obsahu dalších 
složek ve směsi. 
 
Uvádění na trh nebezpečných chemických směsí upravuje zákon č. 350/2011 Sb., 
o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický 
zákon), potažmo legislativa EU, kterou tento zákon implementuje či adaptuje, přičemž tento 
zákon ukládá povinnost osobě odpovědné za uvedení směsi na trh ji patřičně klasifikovat, 
označovat a balit, tzn., že obal výrobku musí být opatřen příslušnými výstražnými symboly, 
větami označujícími specifickou rizikovost a větami pro bezpečné nakládání, nebo například 
balení do obalu odolného proti otevření dětmi. Gestorem chemického zákona je 
Ministerstvo životního prostředí. 
 
Pokud jde o elektronické cigarety, které jsou obecným výrobkem, tak v současné době 
nejsou dostupná podložená data týkající se statistiky vývoje trhu a spotřeby těchto výrobků 
v České republice. 
 
K bodu 39 
K § 13  
Ustanovení § 13 odst. 1 je transpozicí čl. 5 odst. 1 Směrnice.  
Ustanovení § 13 odst. 2 je transpozicí čl. 5 odst. 1 druhý pododstavec Směrnice.  
Ustanovení § 13 odst. 3 je transpozicí čl. 5 odst. 4 Směrnice.  
Ustanovení § 13 odst. 4 je transpozicí čl. 5 odst. 6 Směrnice.  
Ustanovení § 13 odst. 5 je transpozicí čl. 5 odst. 7 Směrnice. 
 
Ustanovení § 13 odst. 1 upravuje povinnost oznamovat plánované uvedení tabákových 
výrobků na trh. Oznámení musí obsahovat podrobné informace týkající se složek a úrovní 
emisí, jakož i dostupné studie a výzkumy ohledně preferencí na trhu. 

Povinnosti „oznámit“ a „zveřejnit informace“ jsou zahrnuty pod skupinový nadpis „Informační 
povinnost“. Značkou se rozumí obchodní označení, pod kterým bude tabákový výrobek 
uveden na trh. Typem se rozumí zařazení tabákového výrobku do druhu skupiny 
a podskupiny dle prováděcího právního předpisu. Jedná se o zavedený koncept a znění 
informační povinnosti jako v současném znění § 12 odst. 5 zákona č. 110/1997 Sb. Způsob 
provedení informační povinnosti bude stanoven prováděcím právním předpisem. 

Oznamovací povinnost dle § 13 se nevztahuje na nové tabákové výrobky, které jsou 
upraveny v § 12 g. 
 
K bodu 40 
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K § 13a až § 13f 
Ustanovení § 13a odst. 1 je transpozicí čl. 6 odst. 2 Směrnice.  
Ustanovení § 13a odst. 2 je transpozicí čl. 6 odst. 4 Směrnice.  
Ustanovení § 13a odst. 3 je transpozicí čl. 6 odst. 4 druhého pododstavce Směrnice.  
Ustanovení § 13a odst. 4 je transpozicí čl. 6 odst. 5 Směrnice.  
Ustanovení § 13b odst. 1 až 3 je transpozicí čl. 23 odst. 1 Směrnice.  
Ustanovení § 13b odst. 4 je transpozicí čl. 23 odst. 2 Směrnice.  
Ustanovení § 13c odst. 1 je transpozicí čl. 2 bodu 34 (definice) a čl. 18 odst. 1 Směrnice. 
Ustanovení § 13c odst. 2 a 3 je transpozicí čl. 18 odst. 1 Směrnice. 
Ustanovení § 13c odst. 4 a 5 je transpozicí čl. 20 odst. 6 Směrnice. 
Ustanovení § 13c odst. 6 je transpozicí čl. 18 odst. 2 Směrnice. 
Ustanovení § 13d odst. 1 a 2 je transpozicí čl. 18 odst. 2 Směrnice.  
Ustanovení § 13f odst. 1 je transpozicí čl. 15 odst. 5 Směrnice.  
Ustanovení § 13f odst. 2 je transpozicí čl. 15 odst. 6 Směrnice.  
Ustanovení § 13f odst. 3 je transpozicí čl. 15 odst. 8 Směrnice.  
Ustanovení § 13f odst. 4 je transpozicí čl. 15 odst. 7 Směrnice.  
Ustanovení § 13f odst. 4 písm. b) a c) je transpozicí čl. 15 odst. 8 druhý pododstavec 
Směrnice. 
Ustanovení § 13f odst. 5 je transpozicí čl. 15 odst. 8, třetí pododstavec Směrnice.  
Ustanovení § 13f odst. 6 je transpozicí čl. 15 odst. 8, druhý pododstavec Směrnice.  
Ustanovení § 13f odst. 7 je transpozicí čl. 15 odst. 9 Směrnice.  
 
Čl. 6 odst. 2 Směrnice transponovaný do § 13a odst. 1 stanoví zpřísněné oznamovací 
povinnosti výrobců a dovozců cigaret a tabáku k ručnímu balení cigaret ve vztahu 
k přísadám, jež mohou mít negativní vliv na úroveň toxicity, návykovosti, resp. dalších zdraví 
škodlivých účinků uvedených výrobků, nebo které mohou zpříjemňovat či usnadňovat jejich 
spotřebu. 
Zavedení informační povinnosti ve vztahu k uvedeným přísadám je projevem povinnosti 
Evropské unie zajistit vysokou úroveň ochrany lidského zdraví, nicméně zátěž spojená 
s těmito zpřísněnými oznamovacími povinnostmi pro malé a střední podniky by měla být co 
nejvíce omezena (§ 13a odst. 4 zákona). Podle čl. 6 odst. 1 Směrnice příjme Komise 
postupem podle čl. 25 odst. 2 Směrnice první seznam přísad do 20. května 2016 a uvede 
v něm přinejmenším 15 přísad.   
 
Ustanovení § 13c návrhu zákona o potravinách je transpozicí mj. čl. 18 odst. 1 směrnice 
2014/40/EU. V případě § 13c odst. 2 a 3 je třeba zdůraznit, že přeshraniční prodej na dálku u 
tabákových výrobků podle směrnice čl. 36 směrnice 2011/64/EU není možný, pokud (ve 
většině případů) je vyžadováno daňového značení v členském státě spotřebitele. Toto 
ustanovení je transponováno i do návrhu zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky 
tabáku, alkoholu a jiných návykových látek, integrované protidrogové politice a o změně 
souvisejících zákonů (ST 508 - zákon o ochraně zdraví před návykovými látkami). 
Ustanovení tohoto zákona se však týkají pouze oznamování o systému k ověřování věku 
spotřebitele podle čl. 18 odst. 4 směrnice 2014/40/EU.  
 
Pojmem “prodej komunikačními prostředky na dálku” se rozumí prodej prostřednictvím 
komunikačního prostředku, který umožňuje uzavřít smlouvu bez současné fyzické 
přítomnosti stran (ustanovení § 1820 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník). 
 
Ustanovení § 13e odst. 1 je stanovení povinnosti uvádět informace v českém jazyce je nutné 
z pohledu srozumitelnosti pro spotřebitele a dotčené národní orgány. 
Výčet údajů, které musí být spotřebiteli poskytnuty při prodeji na dálku ve smyslu § 13e odst. 
2 je stanoven pro zajištění práva spotřebitele na informovaný výběr. 
V případě § 13e odst. 2 novely se za komunikační prostředky pro prodej na dálku považují 
např. internetové stránky, katalogy apod. 
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Článek 15 Směrnice zakotvuje povinnost označovat každé jednotkové balení tabákových 
výrobků jedinečným identifikátorem umožňujícím jednoznačně určit nejenom obchodní původ 
a osoby podílející se na výrobě, ale také distribuční trasu (síť) daného konkrétního výrobku 
od výrobce až po maloobchodního prodejce.  
Pro zajištění povinně uváděných údajů v elektronické formě jsou výrobci nebo dovozci 
tabákových výrobků podle § 13f odst. 3 zákona povinni uzavřít smlouvy, které podléhají 
přezkumu ze strany nezávislých auditorů, dotčených orgánů i Komise, opět vše na náklady a 
odpovědnost výrobce.  
Účelem navrhované úpravy je zamezit tomu, aby byly na trh uváděny nedovolené výrobky, 
které nesplňují požadavky stanovené Směrnicí a tím ohrožují volný pohyb výrobků, které tyto 
podmínky splňují. Implementovaná ustanovení mají kromě toho sloužit ke splnění závazků 
Evropské unie vyplývajících z Rámcové úmluvy o kontrole tabáku, podle nichž má Evropská 
unie bojovat proti nezákonným tabákovým výrobkům včetně výrobků nezákonně dovezených 
do Evropské unie. Proto je potřeba zavést jedinečný a zabezpečený způsob označování 
jednotkových balení tabákových výrobků a zaznamenávání jejich pohybu tak, aby je bylo 
možné sledovat a vyhledávat v rámci Evropské unie. Tím by zároveň byla zajištěna jejich 
kontrola a soulad se Směrnicí. 
Veškeré shora popsané povinnosti směřují k vytvoření interoperabilního systému pro 
sledování a vyhledávání, přičemž v počáteční fázi má být tento systém použitelný pouze pro 
cigarety a tabák k ručnímu balení cigaret. Desetileté přechodné období by mělo výrobcům 
jiných tabákových výrobků poskytnout čas, aby mohli poznatky získané z fungování tohoto 
systému aplikovat do praxe. 
V zájmu zajištění nezávislosti a transparentnosti vyhledávání a systému vyhledávání by měli 
výrobci tabákových výrobků uzavřít smlouvy o uchovávání údajů s nezávislými třetími 
stranami, jejichž vhodnost by měla schválit Komise. 
Za účelem zajištění elektrické dostupnosti povinně uváděných údajů má být podle § 13f 
odst. 4 zaznamenáván veškerý pohyb každého jednotlivého výrobku, resp. balení; 
odpovědnost za dodržení této povinnosti je přenesena na výrobce, kteří jsou povinni zajistit 
technická zařízení pro sledování a ukládání údajů, poskytnout je subjektům zapojeným do 
distribuce i dalším dotčeným orgánům.  
Povinně uváděné údaje musí být v souladu s § 13f odst. 5 dostupné elektronicky a musí být 
zpřístupněny dotčeným orgánům členských států (včetně Celní správy České republiky 
zabývající se kontrolou výroby, pohybu a řádného zdanění tabákových výrobků, což přispěje 
k efektivnější kontrole a k omezení celních a daňových úniků), Komisi a na požádání také 
třetím osobám (za předpokladu zachování ochrany obchodního tajemství).  
 
K bodům 41 a 42 
K § 14 odst. 1 a 2 
V odstavci 1 se doplňuje pro přehlednost, jaké úřady z řad orgánů ochrany veřejného zdraví 
provádí dozor podle zákona o potravinách a tabákových výrobcích a zároveň se vypouští 
odst. 2 pro nadbytečnost. 
 
K bodům 43 a 44 
K § 15 odst. 4 a 5 
Ustanovení rozšiřuje kompetence Ministerstva zemědělství ve vztahu k systému správní 
pomoci a spolupráce. 
 
K bodu 45 
K § 15 odst. 10 
Stávající ustanovení § 15 odst. 10 bylo rozšířeno o spoluúčast správce spotřební daně a 
orgánu Celní správy České republiky na státním dozoru při výrobě a uvádění na trh 
tabákových výrobků a výrobků souvisejících s tabákovými výrobky. V případě, že správce 
spotřební daně nebo orgán Celní správy České republiky při své kontrolní činnosti (např. 
značení tabákových výrobků tabákovou nálepkou) zjistí porušení povinnosti při výrobě a 
uvádění na trh tabákových výrobků a výrobků souvisejících s tabákovými výrobky, sdělí tuto 
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skutečnost Státní zemědělské a potravinářské inspekci. Správce spotřební daně a orgán 
Celní správy České republiky má z uvedeného důvodu rovněž právo přístupu do systému 
určeného pro sledovatelnost dotčených výrobků.  
Změna byla navržena z důvodu přesnější definice prolomení mlčenlivosti v souvislosti 
s předáváním informací pocházejících z výkonu činnosti Celní správy České republiky. 
 
K bodu 46 
K § 15 odst. 11 písm. a), § 15 písm. d) a § 15 písm. e) 
Jedná se o technickou úpravu označení celního režimu. 
 
K bodu 47 
K § 15 odst. 12 
Legislativně technická úprava v souvislosti se zrušením informační povinnosti uvedené 
v platném znění § 3d odst. 4. 
 
K bodu 48 
K § 15a odst. 3  
Je doplněna povinnost Celní správy ČR předávat SZPI informace ohledně porušení 
povinností ke sledovatelnosti tabákových výrobků. 
 
K bodu 49 
K § 15b  
Nové § 15b a 15c stanoví kompetence Ministerstva zemědělství, Ministerstva zdravotnictví 
a SZPI. 
Ustanovení § 15b odst. 1 je transpozicí čl. 24 odst. 3 Směrnice.  
Ustanovení § 15b odst. 2 je transpozicí čl. 7 odst. 9 Směrnice.  
Ustanovení § 15b odst. 3 je transpozicí čl. 4 odst. 2 Směrnice. 
Ustanovení § 15b odst. 4 je transpozicí čl. 4 odst. 4 Směrnice.   
 
K bodu 50 
K § 16 odst. 1 a 2  
Ustanovení § 16 je nově strukturováno, tak že jsou výslovně uvedeny kompetence 
jednotlivých orgánů ochrany veřejného zdraví (krajských hygienických stanic - § 16 odst. 1, 
Ministerstva obrany - § 16 odst. 2 a Ministerstva vnitra - § 16 odst. 3). A následují Státní 
veterinární správa - § 16 odst. 4 a Státní zemědělská a potravinářská inspekce - § 16 odst. 5. 
 
K § 16 odst. 1 písm. a) 
Zůstává zachováno stejné rozdělení kompetencí orgánů ochrany veřejného zdraví, resp. 
krajských hygienických stanic a Státní zemědělské a potravinářské inspekce ve všech 
provozovnách společného stravování, tak jak bylo přijato novelou zákona č. 139/2014 Sb. 
s účinností od 1.1.2015. 
K § 16 odst. 1 písm. b) 
V zákoně o potravinách je zachován i obsah ustanovení § 16 odst. 1 písm. a) bod 2 zákona 
o potravinách (dle návrhu § 16 odst. 1 písm. b), který má vazbu na ochranu veřejného zdraví 
(nedochází k žádné změně), tj. orgány ochrany veřejného zdraví i nadále vykonávají kontrolu 
povinností provozovatelů potravinářských podniků stanovených zákonem o potravinách nebo 
na jeho základě při zjišťování příčin poškození nebo ohrožení zdraví a zamezení šíření 
infekčních onemocnění nebo jiného poškození zdraví z potravin. Zde se ovšem nejedná 
primárně o dozor nad dodržováním požadavků potravinového práva při výrobě a uvádění 
potravin jako takových, ale o šetření ohrožení zdraví nebo alimentárních onemocnění, ve 
vazbě na výkon dozoru na úseku ochrany veřejného zdraví s využitím relevantních 
povinností ze zákona o potravinách. 
 
K § 16 odst. 1 písm. c) 
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Krajské hygienické stanice budou dále vykonávat kontrolu dodržování povinností výrobce, 
dovozce, distributora a maloobchodního prodejce výrobků souvisejících s tabákovými 
výrobky pro výrobu, distribuci a uvádění na trh elektronických cigaret, náhradních náplní a 
bylinných výrobků určených ke kouření (dle návrhu § 16 odst. 1 písm. c). 
 
K § 16 odst. 2  
Dále jsou specificky vymezené dozorové kompetence pro Ministerstvo obrany (dle návrhu § 
16 odst. 2) v návaznosti na jeho postavení jako speciálního orgánu ochrany veřejného 
zdraví. Místní vymezení kompetencí se shoduje s obsahem § 83 zákona o ochraně 
veřejného zdraví.  Navíc byla stanovena kompetence ke kontrole ostatních potravinářských 
podniků, které jsou rovněž vymezeny ve shodě s § 83 zákona o ochraně veřejného zdraví. 
 
K bodu 51 
K § 16 odst. 3  
V § 16 odst. 3 jsou specificky vymezené dozorové kompetence pro Ministerstvo vnitra 
v návaznosti na jeho postavení jako speciálního orgánu ochrany veřejného zdraví. Místní 
vymezení kompetencí se shoduje s obsahem § 83 zákona o ochraně veřejného zdraví.  
Navíc byla stanovena kompetence ke kontrole ostatních potravinářských podniků, které jsou 
rovněž vymezeny ve shodě s § 83 zákona o ochraně veřejného zdraví. 
 
K § 16 odst. 4 písm. a) 
V § 16 odst. 4 jsou vymezeny kompetence Státní veterinární správy. Úprava § 16 odst. 4 
písm. a) byla provedena v reakci na úpravu definice výroby, kdy za výrobu nejsou 
považovány činnosti jako např. balení nebo krájení a jiné způsoby dělení. Jelikož tak 
samostatné balení a dělení již není obsaženo v definici výroby, musela být SVS výslovně 
doplněna kompetence provádění dozoru při balení, krájení nebo jiném způsobu dělení 
potravin živočišného původu, které probíhá v zařízeních schválených pro tyto činnosti podle 
§ 22 veterinárního zákona.  
 
K § 16 odst. 4 písm. b) 
Cílem upraveného § 16 je zejména vyřešení nejasností v nastavení kompetencí při výkonu 
dozoru v oblasti maloobchodu. Navržený text ustanovení § 16 používá pojem „uvádění na 
trh“, který je vhodnější pro vymezení kompetencí protože pokrývá všechny činnosti, ke 
kterým v maloobchodě typicky dochází (skladování, nabídka k prodeji, prodej). Hlavní 
změnou je pak skutečnost, že ustanovení po doplnění definice „prodejního úseku“ (viz 
příslušný bod zvláštní části) bude vykládáno i s využitím této definice.  
Ustanovení § 16 odst. 4 písm. b) vedle sebe staví prodejní úseky v samoobslužných 
prodejnách a obslužné prodejny. Prodejny se ostatně již dnes člení na prodejny bez 
prodejních úseků a prodejny s prodejními úseky.   
V případě obslužných prodejen, které nejsou s ohledem na znění definice členěny na 
prodejní úseky, a ve kterých dochází k úpravě masa (za úpravu masa se považuje i výroba 
masných polotovarů a výroba mletého masa), mléka, ryb, drůbeže nebo vajec bude SVS 
vykonávat dozor nad všemi potravinami živočišného původu tj. u prodejen, které nejsou 
samoobslužné, většinou se jedná o prodejny specializované (řeznictví nebo prodejny masa, 
uzenin a lahůdek, apod.). V těchto prodejnách se definice prodejního úseku neuplatní, 
protože je navázaná pouze na samoobslužné prodejny. Státní veterinární správa tak bez 
jakékoliv změny plně zachová svůj dozor nad potravinami živočišného původu v řeznictvích a 
obdobných obslužných prodejnách.  
Navržená definice zajistí, že o prodejních úsecích bude možné hovořit pouze v 
samoobslužných prodejnách. Typicky se jedná o prodejny typu supermarket a hypermarket 
nebo tzv. samoobsluhy, jejichž prodejní systém je postaven na skutečnosti, že zákazník ve 
vztahu k většině nabízeného sortimentu sám obejde jednotlivé úseky, sám si vybere nebo 
výjimečně poptá od obsluhy zboží, které vloží do košíku nebo vozíku a zaplatí při odchodu u 
centrální pokladny. Pouze menšinová část nabízeného sortimentu samoobslužné prodejny 
může být nabízena s obsluhou (typicky prodej nebaleného masa, masných výrobků nebo 
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lahůdek). I zde však platí, že k placení standardně dochází až při odchodu zákazníka z 
prodejny. Nová definice prodejního úseku, tak zejména postaví na jisto dozor v 
samoobslužných prodejnách typu supermarket, hypermarket resp. samoobsluhách obecně.  
Prodejní úsek v samoobslužné prodejně je vymezen jak ve vztahu k prodejní ploše 
samoobslužné prodejny tak ve vztahu k souvisejícím prostorům samoobslužné prodejny pro 
uvádění na trh potravin. V rámci prodejní plochy je prodejní úsek vymezen prodejním pultem 
(jedná-li se o prodejní pult, který není nijak členěn) nebo částí prodejního pultu oddělenou 
přepážkou nebo přepážkami, jedná-li se o prodejní pult, v rámci něhož je obsaženo více 
úseků (např. úsek masa, úsek uzenin, úsek lahůdek). Dále pak pod prodejní úsek spadají i 
související prostory, kterými jsou typicky v samoobslužných prodejnách vymezené prostory v 
bezprostřední blízkosti prodejního pultu nebo v zázemí prodejny a prostory pro skladování 
příslušných potravin, které jsou uváděny na trh v prodejním pultu nebo části pultu.  
Státní veterinární správa tak i nadále bude plně vykonávat dozor v prodejních úsecích, kde je 
upravováno maso a další vymezené potraviny, tak jako doposud, pouze bude vyjasněno, co 
je prodejní úsek. Pokud jsou v nerozděleném prodejním pultu nebo ve vymezené části 
prodejního pultu uváděny na trh i další potraviny živočišného původu, jsou součástí tohoto 
prodejního úseku a dozor nad nimi má také Státní veterinární správa. Ve vztahu k ostatním 
potravinám živočišného původu (baleným, zabaleným nebo nebaleným), které jsou mimo 
prodejní úsek, kde dochází k úpravě masa, mléka, ryb, drůbeže nebo vajec, vykonává dozor 
tak jako doposud Státní zemědělská a potravinářská inspekce. 
 
K § 16 odst. 4 písm. c) a d) 
Tato ustanovení zůstávají bez zásadní změny. Pouze písm. d) bylo doplněno v návaznosti 
na úpravu definice výroby a na výslovné uvedení Ministerstva obrany a Ministerstva vnitra v 
§ 16. 
 
K § 16 odst. 5 písm. a) 
Ustanovení bylo doplněno v návaznosti na úpravu definice výroby a na výslovné uvedení 
Ministerstva obrany a Ministerstva vnitra v § 16. 
 
K § 16 odst. 5 písm. b)  
Cílem ustanovení je pokrytí výroby a uvádění na trh včetně distribuce, tj. např. držení za 
účelem prodeje, skladování. Podle definice pro tabákové výrobky termín uvádění na trh 
pokrývá pouze poskytování výrobků spotřebiteli. Ustanovení vyplývá z transpozice čl. 23 
odst. 3 Směrnice. 
 
K § 16 odst. 5 písm. c) 
Zrušuje se kompetence SZPI k výkonu dozoru nad ohlášením zásob. Povinnost 
provozovatele potravinářského podniku ohlásit stanovené zásoby potravin nebo 
zemědělských výrobků byla zrušena novelou zákona o potravinách č. 139/2014 Sb. 
Zpřesnění kompetence SZPI při výkonu dozoru v oblasti dovozu tabákových výrobků.  
 
K § 16 odst. 5 písm. d)  
Zůstává zachováno stejné rozdělení kompetencí orgánů ochrany veřejného zdraví, resp. 
krajských hygienických stanic a Státní zemědělské a potravinářské inspekce ve všech 
provozovnách společného stravování, tak jak bylo přijato novelou zákona č. 139/2014 Sb. 
s účinností od 1.1.2015. 
 
K § 16 odst. 6 
Navrhované doplnění lépe provazuje toto ustanovení na zmocňovací ustanovení v § 18 odst. 
1 písm. m) zákona, neboť prováděcí předpis by měl pokrývat i problematiku metod zkoušení 
vzorků. 
 
K bodu 52 
K § 16 odst. 7 
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Navrhované doplnění uvádí do souladu zákonnou úpravu s ustanovením čl. 11 odst. 6 
nařízení (ES) č. 882/2004 se zákonnou úpravou a rovněž i v zákoně zakotvuje pravidlo 
legitimně omezující právo kontrolované osoby na vzorek pro doplňující odborný posudek 
z uvedených objektivních důvodů, pokud jde o výrobky. 
 
K bodu 53 
K § 16 odst. 14 
Úprava ustanovení v návaznosti na novou prováděcí vyhlášku k sazebníku náhrad nákladů 
za rozbory prováděné laboratořemi Státní zemědělské a potravinářské inspekce pro účely 
kontroly. 
 
K bodu 54 
K § 16b 
V odstavci 1 je orgánům ochrany veřejného zdraví, SVS a SZPI stanovena informační 
povinnost vůči národnímu kontaktnímu místu (systém správní pomoci a spolupráce v oblasti 
podvodů v potravinovém řetězci). 
Ustanovení odstavce 2 je transpozici čl. 7 odst. 13 směrnice. 
Ustanovení odstavce 3 je transpozici čl. 6 odst. 4 třetí pododstavec směrnice. 
Ustanovení odstavce 4 a 5 je transpozici čl. 6 odst. 4 třetí pododstavec směrnice. 
 
K bodu 55 
K § 17 
 
Koncepce správního trestání podle § 17 až § 17d v zákoně o potravinách a tabákových 
výrobcích je takto nastavena od konce roku 2009 v důsledku novely zákonem č. 120/2008 
Sb. Takto byly správní delikty zpracovány ve spolupráci s Ministerstvem vnitra. Zákon o 
potravinách se vztahuje na všechny provozovatele potravinářských podniků nicméně při 
posuzování toho, jestli byl spáchán správní delikt a naplněna skutková podstata určitého 
správního deliktu musí správní orgány, které vedou řízení vycházet ze zjištěného stavu věci, 
ve kterém musí být postaveno na jisto, že se určitý provozovatel potravinářského podniku 
porušení právního předpisu svým jednáním dopustil. Jednání je základním znakem 
správního deliktu (tj. bez konání nebo opomenutí určitého konání, k němuž byla odpovědná 
osoba podle okolností a svých poměrů povinna, nelze dospět k tomu, že správní delikt byl 
spáchán).  
MZe ve spolupráci s MZd při poslední novele důsledně prošlo ustanovení zákona o 
potravinách a provedlo odklony u těch ustanovení, které se na provozovatele stravovací 
služby nemají uplatnit (§ 3 odst. 2 písm. b) a § 9a odst. 2). Rovněž byly v minulé novele se 
souhlasem MZd upraveny delikty, které projednávají OOVZ - § 17i odst. 5 písm. c). Z těchto 
lze již dnes nepřímo dovodit správní delikty, které se na provozovatele stravovacích služeb 
vztahují a tak i konkrétní povinnosti.  
 
Případný požadavek na úplné vymezení správních deliktů pro jednotlivé kategorie 
provozovatelů potravinářských podniků nepovažuje MZe za systémový. Došlo by tak 
k naprosté partikularizaci úpravy povinností i správních deliktů. I ve stávající úpravě jsou 
vyčleněni někteří provozovatelé potravinářských podniků včetně těch, kteří provozují 
stravovací služby, ale vždy zůstává skupina povinností a s nimi spojených deliktů, které se 
váží na všechny provozovatele potravinářských deliktů. Pokrm, je stejnou podkategorií 
obecného pojmu potravina, jako jsou např. doplňky stravy nebo alkoholické nápoje. Tito 
provozovatelé, také nejsou v rámci úpravy správních deliktů specificky vyňati, tak aby měli 
úplnou sadu správních deliktů. Uplatní se pravidlo, že se na ně vztahují správní delikty 
navázané na obecné povinnosti pro všechny provozovatele potravinářských podniků. 
U některých povinnosti je jednoznačné, že se vždy uplatní na všechny provozovatele 
potravinářských podniků, u jiných tento závěr nelze učit s ohledem na proměnlivost činností 
provozovatele potravinářského podniku. Tyto povinnosti jsou pak také zařazeny mezi 
povinnosti vztahující se na všechny provozovatele potravinářských podniků a mohou být 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORNA5ENDGIP)



- 100 - 
 

aktivovány, pokud daný provozovatel vykonává činnost, na kterou se určitá povinnost 
vztahuje (pokud provozovatel danou potravinu nevyrábí nebo neuvádí na trh - § 3 odst. 1 
písm. k), § 3 odst. 8 nebo zrovna nepoužívá žádné obaly - např. § 3 odst. 1 písm. g), – není 
možné na něj vztáhnout související správní delikt, ostatně ani nemůže být zjištěno porušení 
právní povinnosti). 
Dá se tedy shrnout, že ustanovení § 17 obsahuje souhrnně delikty na úseku potravinového 
práva. Struktura ustanovení je založena na systematice zákona, kdy jsou odlišeny povinnosti 
pro provozovatele potravinářského podniku bez dalšího vymezení, tj. pro všechny, kteří 
v nějaké podobě provozující potravinářský podnik. Některé z nich se uplatní vždy a některé 
v závislosti na prováděné činnosti. Dále se pak jedná o povinnosti pro provozovatele 
potravinářských podniků, kteří jsou dále vymezeni s ohledem na povahu jejich činnosti (např. 
provozovatel potravinářského podniku, který vyrábí nebo dováží potraviny určené pro 
zvláštní výživu, provozovatel potravinářského podniků, který dováží potraviny nebo 
provozovatel potravinářského podniku, který provozuje stravovací službu). Jedná se 
o povinnosti, u nichž je jednoznačné, že se vztahují pouze ke konkrétně vymezenému 
provozovateli. Pokud zákon stanoví povinnosti provozovateli potravinářského podniku bez 
dalšího vymezení, vztahují se tyto povinnosti na všechny provozovatele potravinářských 
podniků tj. i na provozovatele, kteří jsou v zákoně dále vymezeni s ohledem na povahu jejich 
činnosti. Naopak v případě, kdy jsou stanoveny povinnosti provozovatelům potravinářských 
podniků, kteří jsou blíže vymezeni, jedná se o povinnosti, které se vztahují pouze na ně 
s ohledem na specifika jejich činnosti. Tomu odpovídají i správní delikty, kdy je vždy 
u správních deliktů provozovatelů potravinářských podniků, kteří jsou dále vymezeni, použita 
formulace „se dále dopustí správního deliktu tím“, což znamená, že se jedná o další správní 
delikty, které se na daného provozovatele potravinářského podniku vztahují vedle deliktů pro 
provozovatele potravinářského podniku bez dalšího vymezení. 
 
K bodu 56 
K § 17a až § 17f 
Legislativně technické úpravy správních deliktů v důsledku navrhovaných změn zákona a 
opravy nepřesností. 
Navrhovaná ustanovení § 17a jsou implementací čl. 23 odst. 3 Směrnice, jenž ukládá 
členským státům povinnost stanovit sankce za porušení vnitrostátních právních předpisů 
přijatých na jejím základě. Podle uvedeného článku mají být stanovené sankce účinné, 
přiměřené a odrazující, přičemž peněžité sankce by měly vyrovnávat hospodářské výhody 
získané tímto porušením. 
Nově navržená ustanovení odrážejí nové povinnosti, jež jsou právnickým osobám 
zúčastňujícím se na obchodu s tabákovými a souvisejícími výrobky ukládány a na jejichž 
případné porušení tak bylo nutno odpovídajícím způsobem reagovat. 
Výše a rozložení navržených pokut kopíruje stávající platné znění zákona o potravinách a 
tabákových výrobcích, a pokud jde o nové povinnosti a delikty, vychází se z výše již 
zavedených pokut nastavených pro stejný charakter deliktů pro potraviny. 
Rozdělení pokut dle charakteru skutků je ilustrativně následující, přičemž vyšší pokuty jsou 
uplatňovány za delikty, které mají vztah přímo ke spotřebiteli: 
Do 1 mil. – nesplnění informačních povinností výrobců, dovozců vůči národním autoritám 
Do 3 mil. – porušení zákazu uvedení na trh tabákového výrobku, pokud nebyla splněna 
informační povinnost, porušení povinností souvisejícím se shromažďováním informací o 
výrobcích uváděných na trh 
Do 10 mil. – použití při výrobě zakázaných složek, neoznačení výrobků dle platných 
požadavků, 
Do 50 mil. – uvádění na trh výrobků klamavě označených, neznámého původu, chemicky 
nebo mikrobiologicky narušen. 
Uvádění na trh je podle směrnice 2014/40/EU akt směřovaný ke spotřebiteli. Distributor je 
mezičlánkem mezi výrobcem a maloobchodníkem, tj. neposkytuje výrobky spotřebiteli (viz 
§ 17a odst. 2 písm. a) až h). 
Výčet uvedený v ustanovení § 17d je výčet kumulativní povahy. 
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K bodu 57 
K § 17i odst. 5 
Legislativně technické úpravy správních deliktů v důsledku navrhovaných změn zákona. 
 
K bodu 58 
K § 17i odst. 6 
Ustanovení se upravuje tak, že nemožnost upuštění od uložení pokuty se bude týkat pouze 
případů, kdy se jedná o potravinu škodlivou pro zdraví. 
 
K bodu 59 
K § 18 odst. 1 písm. a) 
Nahrazení termínu „označování“ termínem „poskytování informací o potravinách“ bylo 
provedeno z toho důvodu, jelikož prováděcím právním předpisem bude stanoven nejen 
způsob označování balených potravin, ale i způsob poskytování informací při uvádění na trh 
nebalených potravin. Nebalené potraviny nejsou v pravém smyslu slova označovány, 
protože nejsou baleny, ale při jejich prodeji jsou informace poskytovány jinými prostředky 
jako například na cedulce v těsné blízkosti potraviny. Termín „poskytování informací 
o potravinách“ je širšího významu a pokrývá také označování balených potravin. 
 
K bodům 60 až 63 
K § 18 odst. 1 
Zmocňovací ustanovení pro Ministerstvo zemědělství bylo v důsledku navrhovaných změn 
zákona rozšířeno o další zmocnění, která jsou v souladu s tabákovou směrnicí nezbytná pro 
efektivní zajištění dodržování ustanovení Směrnice v praxi. 
Ustanovení bylo doplněno pro případ, pokud Evropská komise nepoužije pro stanovení 
zákazu, který se vztahuje k určitým kategoriím tabákových výroků jiných než cigarety a tabák 
k ručnímu balení cigaret, formou nařízení, ale například rozhodnutí nebo směrnice. Jedná se 
o transpozici ustanovení čl. 7 odst. 12.   
Dále bylo zpřesněno zmocňovací ustanovení odběru, přípravy a zkoušení kontrolních vzorků 
a doplněno zmocnění pro přijetí prováděcího právního předpisu pro oblast pokrmů.  
 
K bodu 64 
K § 19 odst. 4  
Zmocňovací ustanovení pro Ministerstvo zdravotnictví bylo v důsledku navrhovaných změn 
zákona rozšířeno o další zmocnění, která jsou v souladu s tabákovou směrnicí nezbytná pro 
efektivní zajištění dodržování ustanovení Směrnice v praxi pro oblast elektronických cigaret, 
náhradních náplní a bylinných výrobků určených ke kouření.  
 
 
K Čl. II 
 
K bodu 1 
Jedná se o přechodné ustanovení umožňující doprodání zásob potravin uvedených na trh 
nebo označených přede dnem nabytí účinnosti navrhované novely zákona. 
 
 
K bodu 2 
Jedná se o přechodné ustanovení pro použití stávající kombinované ochranné známky, která 
je graficky a vizuálně shodná s návrhem loga, který bude zpracován v prováděcím právním 
předpise. Jde o nastavení lhůty pro plynulý přechod na nové podmínky stanovené právním 
předpisem.    
 
K bodu 3 
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Jedná se o přechodné období, které vychází z ustanovení čl. 30 písm. a) tabákové směrnice. 
Jedná so možnost doprodat cigarety a tabák k ručnímu balení cigaret označené podle 
stávajících pravidel. Účelem přechodného období je zejména to, aby mohly být zároveň 
doprodány zásoby výrobků původních a rovněž aby bylo umožněno souběžné zavádění 
výrobků nových, které již zákonné požadavky splňují. Navržená délka tří měsíců umožní 
jednotlivým subjektům na trhu přizpůsobit se novým požadavkům. Zavedení přechodné lhůty 
v návrhu zákona tak přispěje ke zkvalitnění podnikatelského prostředí a jeho předvídatelnosti 
z hlediska legislativních změn. 
 
K bodu 4 
Jedná se o přechodné období, které vychází z ustanovení čl. 30 písm. a) a c) tabákové 
směrnice. Přechodné období pro tabákové výrobky jiné než cigarety a tabák k ručnímu 
balení cigaret a bylinné výrobky určené ke kouření bylo stanoveno v maximální délce, kterou 
umožňuje tabáková směrnice, tj. do 20. května 2017. V tomto případě se jedná velmi 
nízkoobrátkové typy výrobků. 
 
K bodu 5 
Jedná se o přechodné období, které vychází z ustanovení čl. 30 písm. b) tabákové směrnice. 
Přechodné období pro elektronické cigarety a náhradní náplně bylo stanoveno v maximální 
délce, kterou umožňuje tabáková směrnice, tj. do 20. května 2017. V tomto případě se jedná 
velmi nízkoobrátkové typy výrobků. 
 
K bodu 6 
Jedná se o přechodné období pro účely plynulého přechodu činnosti provozování 
přeshraničního prodeje na dálku, což souvisí zejména s požadavkem na registraci těchto 
subjektů podle § 13c odst. 6. 
 
K bodům 7 a 8 
Jedná se o přechodné období ve vztahu k započatým a pravomocně neukončeným správním 
řízením přede dnem nabytí částečné i plné účinnosti zákona.  
 
K bodům 9 a 10 
Jedná se o přechodné období stanovící příslušnost dozorových orgánů k dokončení kontrol, 
které byly zahájeny přede dnem nabytí částečné i plné účinnosti zákona. 
 
 
K Čl. III 
Ustanovení týkající se notifikace podle směrnice 2015/1535 bylo formulováno v souladu 
s Legislativními pravidly vlády a s požadavky odboru kompatibility Úřadu vlády. 
 
 
K Čl. IV 
 
K bodu 1 
K § 1 odst. 6 a 7 
Navrhovanou úpravou se odstraňuje stav, kdy po předchozích novelizacích jsou v § 1 dva 
odstavce označené jako odstavec 6. 
 
K bodům 2 a 3 
Poznámky pod čarou č. 3 a 3a 
Doplnění relevantních právních předpisů do poznámek pod čarou. 
 
K bodu 4 
K § 2 písm. d) 
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Vymezení pojmu „osvědčení“ se zrušuje z toho důvodu, že je vhodnější upravit podmínky pro 
jednotlivá osvědčení (pokud nevyplývají například z předpisů Evropské unie ve vztahu 
k ovoci a zelenině) přímo v jednotlivých ustanoveních. 
 
K bodům 5 a 6 
K § 3 odst. 1 
Novela zákona o potravinách, která je prováděna z důvodu transpozice Směrnice 
2014/40/EU, zavádí pojem „distribuce a uvádění na trh“ tabákových výrobků. Zákon č. 
146/2002 Sb. je potřeba uvést do souladu s terminologií zákona č. 110/1997 Sb. 
 
K bodu 7 
K § 3 odst. 2 písm. e) 
Do kontroly dodržování požadavků na osobní a provozní hygienu se doplňuje další přímo 
použitelný předpis Evropské unie, který tuto oblast upravuje. 
 
K bodu 8 
K § 3 odst. 2 písm. l) až n) 
Úprava reflektuje věcnou příslušnost SZPI podle jiných právních předpisů. Zejména novou 
kompetenci v zákoně o regulaci reklamy ke kontrole používání tvrzení, zavádějících 
informací a zneužití chráněných označení původu, chráněných zeměpisných označení a 
tradičních výrobků na úseku zejména tištěné reklamy na potraviny. A dále navrhuje novou 
úpravu v návaznosti na aplikační praxi, kdy inspektoři zaznamenávají obaly/etikety, které 
jsou připraveny k použití, ale jsou označeny v rozporu s právními předpisy. V případě 
takových obalů je vhodné a účelné zamezit jejich použití, což je činěno s využitím opatření 
podle zákona o SZPI. Úprava písmene m) tak staví najisto oprávnění inspekce zasáhnout 
vůči těmto obalům, resp. etiketám. V písm. n) se pak doplňuje úprava, která prováže 
příslušnost SZPI ke kontrole nakládání s vedlejšími produkty živočišného původu 
s předmětným přímo použitelným předpisem nařízením (ES) č. 1069/2009 v provozovnách, 
kde má SZPI kompetenci k dozoru podle zákona č. 110/1997 Sb. Jedná s o běžné kontroly 
SZPI, kde je její povinností dozorovat i požadavky tohoto přímo použitelného předpisu, 
pokud se na provozovnách vyskytnou vedlejší produkty živočišného původu. 
 
K bodům 9 a 10 
K § 3 odst. 3 písm. b) bodu 1 a 3 
V souvislosti s úpravou § 16 odst. 2 (nově odstavec 6) zákona o potravinách je pro vyjasnění 
doplněn bod 3, neboť při kontrole potravin jsou nutně kontrolovány i podmínky jejich výroby a 
uvádění na trh. Základním předpisem pro tuto oblast je nařízení Komise (ES) č. 2073/2005 o 
mikrobiologických kritériích pro potraviny, které stanoví požadavky pro kontrolu míst a 
zařízení používaných při výrobě a uvádění na trh potravin (například pracovní stoly, výrobní 
pomůcky, nástroje, technické prostředky používané k výrobě a uvádění potravin na trh). 
V případě mikrobiologického zkoušení vzorků odebraných z míst nebo zařízení používaných 
při výrobě a uvádění potravin na trh není z podstaty věci možno zajistit odběr a přípravu 
vzorku pro doplňující odborný posudek, neboť není odebírán vzorek výrobku, nýbrž je 
proveden stěr ze zařízení, který nelze z téhož místa provést opakovaně.  
 
K bodu 11 
K § 3 odst. 3 písm. c) až e) 
K písm. c) - jde o formulační vyjasnění a upřesnění podmínek pro vydání osvědčení. Po 
zrušení definice osvědčení je třeba stanovit přímo v tomto ustanovení, že se jedná o 
osvědčení na žádost, komu je vydáváno (výrobci zemědělských výrobků, potravin nebo 
tabákových výrobků / kontrolované osobě vykonávající činnost na úseku výroby nebo 
uvádění potravin na trh resp. zemědělských a tabákových výrobků) a ve vztahu k čemu 
(potraviny, tabákové výrobky a činnost kontrolované osoby). Dále jsou stanoveny aspekty, 
které SZPI mohou sloužit jako podklad při vydání osvědčení.   
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K písm. d) - po zrušení definice osvědčení je třeba stanovit přímo v tomto ustanovení, že se 
jedná o osvědčení na žádost a komu je vydáno. Dále je třeba doplnit, že obdobná osvědčení 
jako v případě zápisu do rejstříku se vydávají ve vztahu ke změně specifikace a ke zrušení 
zápisu. 
K písm. e) - po zrušení definice osvědčení je třeba stanovit přímo v tomto ustanovení, že se 
jedná o osvědčení na žádost, komu je vydáno a ve vztahu k čemu. 
 
K bodům 12 a 13 
K § 3 odst. 3 písm. m) 
Platné znění tohoto ustanovení se zrušuje, protože případy, kdy je vydáván doklad 
o skutečnostech zjištěných inspekcí, budou nadále zahrnuty v § 3 odst. 3 písm. c). Vkládá se 
nové písmeno m) upravující případy, kdy vydání osvědčení vyžaduje laboratorní rozbor nebo 
provedení kontroly. Vzhledem k tomu, že ve všech případech je vydáváno osvědčení na 
žádost, je na místě, aby v případě, že SZPI shledá, že pro vydání opatření je nezbytné 
provést rozbor nebo kontrolu, nesl náklady těchto úkonů žadatel.  
  
K bodu 14 
K § 3 odst. 6 
Legislativně technická úprava v souvislosti s navrhovanými změnami § 3 odst. 3 písm. b). 
 
K bodu 15 
K § 4 odst. 1 
Inspektor Státní zemědělské a potravinářské inspekce je při výkonu kontrolní činnosti 
oprávněn využít vedle oprávnění podle § 4 odst. 1 zákona č. 146/2002 Sb. i oprávnění 
plynoucí ze zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole. Doplnění slova „též“ tento obecný princip 
vyjasňuje. 
 
K bodu 16 
K § 4 odst. 1 písm. a) 
V rámci novely provedené zákonem č. 138/2014 Sb., která zavedla možnost inspektora 
zjednat si přístup do kontrolovaných prostor, nebylo převzato oprávnění inspektora zapečetit 
prostory, je-li to nezbytné, ze zákonů, které sloužily jako vzor pro toto ustanovení - § 18b 
odst. 5 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy 
v energetických odvětvích o a změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, a § 21f odst. 4 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské 
soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže). Oprávnění 
„pečetit prostory“ zvyšuje využitelnost oprávnění zjednat si přístup. Jedná se totiž o situace, 
kdy se kontrolovaná osoba chová obstrukčně a kontrolu ztěžuje. Stejně tak je tento nástroj 
vhodný i pro jiné účely, například v případě, že by kontrola byla vícedenní, a bylo zapotřebí 
zajistit, aby s prostorami včetně skříní, schránek a podobně, včetně jejich obsahu, nebylo 
v mezidobí manipulováno. 
 
 
K bodu 17 
K poznámce pod čarou č. 16 
Zrušuje se odkaz na poznámku pod čarou, který ohledně klamání spotřebitele nepřesně 
odkazuje na § 10 odst. 1 písm. b) zákona č. 110/1997 Sb. Tento odkaz je navíc vždy uváděn 
spolu s odkazem na poznámku pod čarou č. 8. 
 
K bodu 18 
K § 4 odst. 2 
Cílem je lépe provázat předmětné ustanovení s úpravou kontrolního řádu, aby bylo 
postaveno najisto, že rovněž při vykročení z územní působnosti inspektorátu mohou 
inspektoři plně využít svá oprávnění (například oprávnění požadovat součinnost). 
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K bodu 19 
K § 4 odst. 3 
Existují případy, kdy průkaz inspekce, který využívají inspektoři při kontrole, není  k dispozici 
a je zapotřebí operativně vystavit pověření k jednotlivé kontrole (například nástup nového 
zaměstnance nebo ztráta průkazu). Případně je zapotřebí vystavit pověření k vykonání 
kontroly typu audit, na které jsou s ohledem na nezávislost auditního týmu vysíláni inspektoři 
z jiných krajských inspektorátů. Je proto žádoucí umožnit i vydávání pověření k jednotlivé 
kontrole ze strany ředitele inspektorátu. 
 
K bodu 20 
K § 4 odst. 3 
Zákon č. 255/2012 Sb., kontrolní řád, je v některých případech hůře využitelný pro zahájení 
kontroly prodeje na dálku, který je stále častějším způsobem prodeje potravin a tabákových 
výrobků. Za stávající úpravy lze kombinovat úkony předcházející kontrole se způsobem 
zahájení kontroly podle § 5 odst. 2 písm. a) nebo b) kontrolního řádu. Ustanovení § 5 odst. 2 
písm. c) je pro kontrolu prodeje na dálku v některých případech hůře využitelné (např. v 
případě tzv. „nekontaktních“ provozovatelů, kteří jsou těžko zastižitelní, nemají běžnou 
provozovnu, nebo provozovatelů provozujících webovou stránku v české jazykové mutaci ze 
zahraničí). Do zákona o SZPI je proto jako další možnost zahájení kontroly prodeje na dálku 
doplněno ustanovení, které kontrolní nákup, provedený jako první kontrolní úkon, učiní ve 
vztahu k prodeji na dálku potravin a tabákových výrobků regulérním způsobem zahájení 
kontroly. Dnem, kdy byl proveden kontrolní úkon, jímž byla kontrola zahájena, bude den 
převzetí zásilky doručené orgánu dozoru na základě kontrolního nákupu (do té doby totiž 
není jisté, zda kontrolní nákup proběhl úspěšně nebo nikoliv). Vedle toho bude inspektor mít 
možnost i nadále kontrolní nákup realizovat v rámci úkonů předcházejících kontrole 
například pro účely monitoringu nebo k využití v rámci následné kontroly, pokud o kontrolním 
nákupu učiní záznam dle § 3 odst. 2 kontrolního řádu. Případně i jako první úkon 
předcházející předložení pověření podle § 5 odst. 2 písm. c) kontrolního řádu, pokud bude 
po jeho provedení jako prvním kontrolním úkonu bezprostředně předloženo pověření.  
 
K bodům 21 a 22 
K § 4 odst. 5  
Jedná se o zpřesnění textu s ohledem na znění zákona č. 255/2012 Sb., kontrolní řád. 
 
K bodu 23 
K § 5 odst. 1 písm. a) 
K bodům 1, 3 a 4 – je upravena terminologie v návaznosti na směrnici 2014/40/EU 
(distribuce nebo uvádění na trh tabákových výrobků) 
K bodu 2 - zpřesňuje se rozsah opatření, které může uložit inspektor při zjištění 
nevyhovujících obalů, přístrojů a zařízení, využívaných k výrobě a uvádění potravin na trh, a 
uvádí relevantní odkazy na požadavky právních předpisů.  
K bodu 5 - kontrolní orgán se setkává s případy, kdy jsou u provozovatelů identifikovány 
obaly či etikety, které jsou v rozporu s právními předpisy. Aby bylo předejito uvedení na trh 
nesprávně/klamavě označených výrobků, je na místě takové obaly nebo etikety zakázat. 
 
K bodu 24 
Poznámka pod čarou č. 17 
Odkaz v poznámce pod čarou je aktualizován. 
 
K bodu 25 
K § 5 odst. 1 písm. d) 
Důvodem pro úpravu zajištění je návaznost zákona č. 146/2002 Sb. na zvláštní právní 
předpisy (např. § 115 odst. 3 zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění 
pozdějších předpisů, § 58 odst. 3 zákona č. 307/2013 Sb., o povinném značení lihu, ve znění 
pozdějších předpisů), které stanoví povinnost SZPI zajistit věci, které nejsou v souladu s jimi 
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stanovenými požadavky. Tyto zvláštní předpisy mají neúplně upravený proces zajištění 
oproti postupu stanovenému v zákoně č. 146/2002 Sb. Vzhledem k tomu, že zajištění 
implicitně vyžaduje provedení tohoto úkonu na místě a proces ukládání opatření podle § 5 
zákona č. 146/2002 Sb. je tomuto požadavku plně uzpůsoben, je vhodné tento proces využít. 
Rovněž pro jednotnost výkonu dozoru ze strany SZPI při ukládání různých opatření podle § 5 
je vhodné zajistit provázání se zákonem č. 146/2002 Sb. 
 
K bodu 26 
K § 5 odst. 1 písm. e) 
V ustanovení byla upravena terminologie v návaznosti na směrnici 2014/40/EU (distribuce 
nebo uvádění na trh tabákových výrobků). 
 
K bodu 27 
K § 5 odst. 1 písm. j) a k) 
Návrh dalšího typu opatření reaguje na nové kompetence SZPI v zákoně č. 40/1995 Sb., kdy 
inspektor může ukládat kontrolovaným osobám povinnosti podle § 7c tohoto zákona a dále 
provazuje úpravu zákona o SZPI i na zákon č. 634/1992 Sb., podle kterého je rovněž možné 
ukládat opatření.  Pro jednotnost výkonu dozoru ze strany SZPI a s ohledem na skutečnost, 
že je žádoucí, aby inspektor SZPI a stejně tak kontrolovaná osoba měli k využití jeden 
procesní postup při ukládání různých typů opatření, je vhodné zajistit provázání těchto 
zvláštních předpisů se zákonem č. 146/2002 Sb. 
 
K bodu 28 
K § 5 odst. 2 
Opatření, ač je svou povahou materiálním rozhodnutím, protože se jím vstupuje do práv a 
povinností kontrolovaných osob, je zároveň na pomezí faktického úkonu, a to zejména ve 
své funkci operativní, kdy prostřednictvím opatření má být pokud možno bezprostředně 
odstraněn protiprávní stav, který byl popsán v rámci kontrolního zjištění. Zákon č. 255/2012 
Sb., kontrolní řád, vyžaduje, aby kontrolní zjištění obsahovalo zjištěný stav věci s uvedením 
nedostatků a označení právních předpisů, které byly porušeny, včetně uvedení podkladů, 
ze kterých tato kontrolní zjištění vycházejí. Pokud bude opatření vydáváno na základě 
kontrolního materiálu, který obsahuje kontrolní zjištění v souladu s požadavky § 12 odst. 1 
písm. h) zákona č. 255/2012 Sb., není nezbytné, aby v opatření byly duplicitně uváděny 
skutečnosti, které jsou již uvedeny v kontrolním materiálu. V takových případech nebude 
odůvodnění opatření ve smyslu § 68 správního řádu vyžadováno, protože všechny nezbytné 
skutečnosti kontrolovaná osoba zjistí přímo v souvisejícím kontrolním materiálu. Vždy však 
bude požadováno, aby byl identifikován kontrolní materiál, na jehož základě je opatření 
vydáváno.  
 
K bodům 29, 30 a 33 
K § 5 odst. 6 a § 5a odst. 3 
S ohledem na možný dopad opatření obecné povahy je vhodnější svěřit tuto pravomoc 
řediteli inspektorátu jako osobě, která stojí v čele inspektorátu. 
 
K bodům 31 a 32 
K § 5a odst. 1 a 2 
V návaznosti na nové opatření podle § 5 odst. 1 písm. a) bod 5 je potřeba doplnit v § 5a 
odst. 1 vydání souhlasu v případě odstranění protiprávního stavu i u zakázaných etiket. 
V ustanovení byla upravena terminologie v návaznosti na směrnici 2014/40/EU (distribuce 
nebo uvádění na trh tabákových výrobků). 
 
K bodu 34 
K § 5b 
S ohledem na rozšíření opatření podle § 5 odst. 1 písm. d) bod 2, který pokrývá i zajištění 
dalších věcí, jakými jsou např. padělky kontrolních pásek, neznačený líh atd., není nadále 
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udržitelná současná koncepce, která opakuje výčet věcí, které mohou být zajištěny. Je proto 
navrženo používat souhrnný pojem „věci“. 
Navrhuje se na místo stávajícího § 5b odst. 1 doplnit dva samostatné odstavce odpovídající 
situaci zajištění podle § 5 odst. 1 písm. d) bod 1 a 2, neboť tyto se v některých ohledech liší 
(věci zajištěné podle bodu 2 lze předávat správci daně) a není přehledné provádět úpravu 
v jednom ustanovení. Odstavce 3, 4, 5 a 6 se obsahově nemění. 
 
K bodům 35 a 36 
K § 6 
V souvislosti se změnami navrženými v § 5 odst. 1 písm. d) a § 5b se navrhuje nahradit 
stávající § 6 odst. 1 a 2 jednodušším textem využívajícím odkazu na § 5 odst. 1 písm. d). 
Obsah odstavce 3 se přesouvá do odstavce 2, jeho text se zjednodušuje za použití odkazu 
na § 5 odst. 1 písm. d) bod 1. Umožňuje se rozhodnutí o zničení až poté, co bude 
rozhodnuto o propadnutí nebo zabrání zajištěné věci.   
 
K bodům 37 až 40 
K § 11 odst. 1 písm. b), c), d) a e) a § 11 odst. 2 písm. a) 
K § 11 odst. 1 písm. b) - jedná se o uvedení do souladu s platným ustanovením v § 5 odst. 1 
písm. b), podle kterého je možné nařídit zničení i některých výrobků z révy vinné. 
K § 11 odst. 1 písm. c) a d) – jedná se doplnění nových typů opatření, v případě jejichž 
nesplnění je možné uložit sankci, a o stanovení deliktu v návaznosti na problematiku kontrol 
vedlejších produktů živočišného původu.  
K § 11 odst. 1 písm. e) - v návaznosti na nové oprávnění podle § 4 odst. 1 písm. a), které 
nespadá pod rámec běžné součinnosti podle zákona č. 255/2012 Sb. a které je vhodným 
nástrojem pro zabránění zkreslování kontrolovaných skutečností, je na místě upravit 
příslušný správní delikt. 
 
K bodu 41 
K § 14 
V návaznosti na změnu úpravy v § 3 odst. 3 písm. c) bodu 2, podle kterého v případě, že 
vydání osvědčení vyžaduje provedení kontroly, je taková kontrola zpoplatněna, je nezbytné 
stanovit prováděcím předpisem částku, která bude žadateli o osvědčení naúčtována. 
Vzhledem k tomu, že k zákonu o SZPI je vydán pouze jeden prováděcí předpis, bude výše 
paušální částky nákladů vzniklých v souvislosti s kontrolou podle § 3 odst. 3 písm. c) bodu 2 
stanovena v tomto prováděcím právním předpisu, kterým je vyhláška č. 132/2015 Sb., o 
sazebníku náhrad nákladů za rozbory prováděné laboratořemi Státní zemědělské a 
potravinářské inspekce pro účely kontroly. Předpokládá se stejná sazba jako je ve vyhlášce 
č. 227/2008 Sb. vydané k provedení zákona č. 110/1997 Sb., tj. 500 Kč na jednoho 
inspektora za každou započatou hodinu výkonu činnosti. 
 
 
K Čl. V 
 
K bodu 1 
K § 3a 
V souladu s čl. 20, bod 5, písm. a) a d) Směrnice se navrhuje vložit do zákona č. 40/1995 
Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování 
rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších 
předpisů, nové ustanovení, které zakazuje ve službách informační společnosti a v 
tiskovinách reklamu na elektronické cigarety a náhradní náplně do nich. Výjimku ze zákazu 
tvoří reklama v publikacích, které jsou určeny výhradně profesionálům v obchodě s 
elektronickými cigaretami a náhradními náplněmi, a v publikacích tištěných a zveřejněných 
ve třetích zemích, pokud tyto publikace nejsou primárně určeny pro vnitřní trh Evropské unie. 
Další zákaz se týká sponzorování akcí, jejichž cílem či přímým nebo nepřímým účinkem je 
propagace elektronických cigaret nebo náhradních náplní do nich, pokud mají tyto akce tzv. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORNA5ENDGIP)



- 108 - 
 

přeshraniční účinek v rámci Evropské unie, resp. EHP (akce dotýkající se více členských 
států Evropské unie nebo jiných států tvořících EHP nebo konající se na území několika 
členských států Evropské unie nebo jiných států tvořících EHP nebo dosahující 
přeshraničních účinků jiným způsobem). Opatření se vztahuje k definici elektronické cigarety 
podle vládního návrhu zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek. 
Tato definice zahrnuje i elektronickou cigaretu neobsahující nikotin. Důvodem je skutečnost, 
že při zobrazení elektronické cigarety v reklamě není možné rozlišit zda zobrazený výrobek 
nikotin obsahuje či nikoliv a definice ze zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky 
návykových látek jednoznačně zajistí, nemožnost zobrazování jakékoliv elektronické 
cigarety.    
Změny se promítají do ustanovení o správním trestání. 
 
K bodu 2:  
K § 7 písm. f) 
Novelou zákona o regulaci reklamy provedenou zákonem č. 202/2015 Sb. se zúžil rozsah 
výslovného zákazu šíření nevyžádané reklamy na reklamu v listinné podobě. Nevyžádaná 
reklama šířená jinými komunikačními prostředky může být z hlediska svého šíření závadná 
pouze tehdy, prokáže-li se, že její šíření je nekalou obchodní praktikou. Vzhledem k tomu 
bylo třeba příslušně upravit i rozsah dozorové pravomoci Úřadu pro ochranu osobních údajů 
v § 7 písm. f). 
 
K bodu 3:  
K § 8 písm. l) 
Jde o legislativně technickou úpravu k navazujícímu novelizačnímu bodu 4. 
 
K bodům 4 a 8:  
K § 8 písm. m) a § 8a odst. 1 písm. p) 
Do novely zákona o regulaci reklamy provedené zákonem č. 202/2015 Sb. byly 
pozměňovacím návrhem doplněny do § 7a odst. 4 nové povinnosti šiřitele reklamy, tato 
změna však nebyla promítnuta do ustanovení o správních deliktech (§ 8 a 8a), což se nyní 
předkládaným návrhem napravuje. 
 
K bodům 5 a 9:  
K § 8 odst. 1 písm. n) a § 8a odst. 1 písm. p) 
Jde o promítnutí nového § 3a do správních deliktů a doplnění nové skutkové podstaty 
správního deliktu ohledně šíření reklamy na elektronické cigarety. 
 
K bodům 6, 7, 10 a 11:  
K § 8 odst. 5 písm. c), § 8a odst. 1 písm. l), § 8a odst. 1 písm. q) a § 8a odst. 4 
Jedná se legislativně technické změny, které bylo nezbytné provést v návaznosti na doplnění 
ustanovení o správním trestání. 
 
 
K Čl. VI 
 
Zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, se mění na základě závazku k transpozici Směrnice, 
konkrétně ustanovení jejího čl. 20 odst. 5 písm. b), c) a e), která stanoví, že: 
5. Členské státy zajistí, aby: 
b) byla zakázána obchodní sdělení v rozhlase, jejichž cílem či přímým nebo nepřímým 
účinkem je propagace elektronických cigaret a náhradních náplní; 
c) byla zakázána jakákoli forma veřejného nebo soukromého příspěvku na rozhlasové 
programy, jejichž cílem či přímým nebo nepřímým účinkem je propagace elektronických 
cigaret a náhradních náplní; 
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e) byla pro elektronické cigarety a náhradní náplně zakázána audiovizuální obchodní 
sdělení, na něž se vztahuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/13/EU.  
 
Obchodní sdělení (tj. reklamu, sponzorování a teleshopping a v případě televizního vysílání i 
umístění produktu) v rozhlasovém a televizním vysílání upravuje v českém právním řádu 
zákon č. 231/2001 Sb. Ustanovení § 48 tohoto zákona zakazuje provozovatelům 
rozhlasového a televizního vysílání zařazovat do vysílání obchodní sdělení týkající se cigaret 
nebo jiných tabákových výrobků. V § 53, který upravuje povinnosti provozovatelů vysílání při 
vysílání sponzorovaných rozhlasových nebo televizních programů a pořadů, se navíc 
stanoví, že rozhlasové nebo televizní programy a pořady nesmějí být sponzorovány 
osobami, jejichž hlavním předmětem činnosti je výroba nebo prodej cigaret nebo jiných 
tabákových výrobků. Umísťování produktu v televizním vysílání pokud jde o cigarety nebo 
jiné tabákové výrobky, nebo umístění produktu osob, jejichž hlavním předmětem činnosti je 
výroba nebo prodej cigaret nebo jiných tabákových výrobků, je v platném znění zákona 
č. 231/2001 Sb. zakázáno v § 53a odst. 4. K dosažení plné transpozice Směrnice je třeba 
uvedená ustanovení vztáhnout rovněž na obchodní sdělení týkající se elektronických cigaret 
a jejich náhradních náplní, resp. na sponzorování osobami, jejichž hlavním předmětem 
činnosti je výroba nebo prodej elektronických cigaret nebo jejich náhradních náplní. 
 
Čl. 20 odst. 5 písm. e) Směrnice zavazuje členské státy, aby pro elektronické cigarety a 
jejich náhradní náplně byla zakázána všechna audiovizuální obchodní sdělení, na něž se 
vztahuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/13/EU ze dne 10. března 2010 
o koordinaci některých právních a správních předpisů členských států upravujících 
poskytování audiovizuálních mediálních služeb (směrnice o audiovizuálních mediálních 
službách).  
 
 
K Čl. VII 
Směrnice se vztahuje nejen na rozhlasové a televizní vysílání, ale rovněž na audiovizuální 
mediální služby na vyžádání, jejichž poskytování upravuje zákon č. 132/2010 Sb., o 
audiovizuálních mediálních službách na vyžádání a o změně některých zákonů (zákon o 
audiovizuálních mediálních službách na vyžádání), ve znění pozdějších předpisů. Rozšíření 
zákazu obchodních sdělení na elektronické cigarety a jejich náhradní náplně je tedy třeba 
provést také v těch ustanoveních uvedeného zákona, která upravují povinnosti poskytovatelů 
audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání týkající se audiovizuálních obchodních 
sdělení, sponzorovaných služeb na vyžádání a pořadů a umístění produktu.    
 
 
K Čl. VIII 
Účinnost návrhu zákona se stanovuje v souladu s tabákovou směrnicí na 20. května 2016. 
Odložená účinnost k 1. lednu 2017 se týká problematiky nového označování „množství“ 
u pokrmů a dobrovolného označování původu „Česká potravina“. 
 
V případě odložené účinnosti k 20. květnu 2019 u § 12c odst. 1 se jedná o transpozici čl. 15 
odst. 13 tabákové směrnice, a v případě § 12c odst. 2 se jedná o transpozici čl. 16 odst. 3 
tabákové směrnice.   
 
V případě odložené účinnosti k 20. květnu 2024 u § 12c odst. 3 se jedná o transpozici čl. 15 
odst. 13 tabákové směrnice, a v případě § 12c odst. 4 se jedná o transpozici čl. 16 odst. 3 
tabákové směrnice. 
 
V případě omezené účinnosti § 12d odst. 1 písm. e) do 19. května 2019 se jedná o omezení 
z důvodu nabytí účinnosti § 12c odst. 1 k 20. květnu 2019.     
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V případě omezené účinnosti § 12d odst. 1 písm. c) do 19. května 2019 se jedná o omezení 
z důvodu nabytí účinnosti § 12c odst. 3 k 20. květnu 2024. 

 

 
V Praze dne 21. prosince 2015 

 
 
 
 
 

předseda vlády 
 

Mgr. Bohuslav S o b o t k a, v. r. 
 
 

 
 

 
 

ministr zemědělství 
 

Ing. Marian J u r e č k a, v. r. 
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