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III. 

ODŮVODNĚNÍ 

 
OBECNÁ ČÁST 
 

1. Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy, odůvodnění jejích hlavních 
principů 

 
Vyhláška č. 231/2016 Sb., o odběru, přípravě a metodách zkoušení kontrolních 

vzorků potravin a tabákových výrobků, uvádí základní pojmy a definuje základní požadavky 
na metody odběru a přípravy vzorků, požadavky na přípravu kontrolních vzorků  
a metody zkoušení, které jsou vyžadovány v případě postupu pro úřední kontrolu potravin  
a tabákových výrobků. Rovněž jsou zde stanoveny požadavky na obsah protokolů o odběru 
vzorků a protokoly o zkouškách.  

 
Důvodem pro změnu uvedené vyhlášky je podle poznatků z praxe při provádění 

úředního dozoru nad potravinami výslovné zakotvení dalšího způsobu odběru vzorku a sice 
tzv. stěr. Jedná se o odběr vzorku z míst a zařízení pro zpracování, a to zejména ve vztahu 
k dodržování mikrobiologických kritérií pro potraviny podle Nařízení (ES) č. 2073/2005 o 
mikrobiologických kritériích pro potraviny. S tímto způsobem odběru vzorku počítá již nyní 
též § 3 odst. 3 písm. b) bod 3 zákona č. 146/2002 Sb., o Státní zemědělské a potravinářské 
inspekci a o změně některých souvisejících zákonů, a § 6 odst. 2 písm. g) vyhlášky. 

    Dále s ohledem na požadavek maximální elektronizace dokumentů vznikajících 
činností státní správy, se vypouští požadavek na podpis kontrolované osoby, popřípadě 
jejího zástupce, který ve většině případů vylučuje, aby záznam o odběru vzorku mohl 
vzniknout elektronicky. Tato změna se navrhuje s ohledem na zjednodušení procesu kontroly 
při zachování práv kontrolované osoby. Doposud není ve vyhlášce upraven postup v případě 
nezbytnosti oprav záznamu o odběru vzorku v případě nesprávností, event. změny údaje o 
účelu odběru vzorku např. v případě, kdy provedené rozbory naznačují nevyhovění též 
v jiném než původně hodnoceném analytu, a proto se připouští změna záznamu formou jeho 
dodatku. 

 

2. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákony, k jejichž provedení 
je navržena, včetně souladu se zákonnými zmocněními k jejímu vydání 
 

Předložený návrh je v souladu se zákonným zmocněním k vydání vyhlášky 
uvedeným v § 18 odst. 1 písm. m) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových 
výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů.  

 

3. Zhodnocení slučitelnosti navrhované právní úpravy s předpisy Evropské unie, 
judikaturou soudních orgánů Evropské unie, obecnými právními zásadami 
práva Evropské unie, s legislativními záměry a s návrhy předpisů Evropské 
unie 

 

Navrhovaná právní úprava je plně slučitelná s předpisy Evropské unie. 
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Návrh vyhlášky má dále přímý vztah k předpisům Evropské unie: 

• 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. 

•  Nařízení (ES) č. 2073/2005 o mikrobiologických kritérií pro potraviny. 
• Nařízení Komise (ES) č. 401/2006 dne 23. února 2006, kterým se stanoví metody odběru 

vzorků a metody analýzy pro úřední kontrolu množství mykotoxinů v potravinách. 
• Nařízení Komise (ES) č. 1882/2006 ze dne 19. prosince 2006, kterým se stanoví metody 

odběru vzorků a metody analýzy pro úřední kontrolu množství dusičnanů  
v některých potravinách (Text s významem pro EHP). 

• Nařízení Komise (ES) č. 333/2007 ze dne 28. března 2007, kterým se stanoví metody 
odběru vzorků a metody analýzy pro úřední kontrolu obsahu olova, kadmia, rtuti, 
anorganického cínu, 3-MPCD a benzo[a]pyrenu v potravinách. 

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

• Nařízení komise (EU) 705/2015 ze dne 30 dubna 2015, kterým se stanoví metody odběru 
vzorků a pracovní charakteristiky metod analýzy pro úřední kontrolu kyseliny erukové 
v potravinách a kterým se zrušuje směrnice komise č. 80/891/EHS (text s významem pro 
EHP). 

• Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 543/2011 ze dne 7. června 2011, kterým se stanoví 
prováděcí pravidla a nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 pro odvětví ovoce a zeleniny 
a odvětví výrobků z ovoce a zeleniny. 

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

• První směrnice Komise 79/796/EHS ze dne 26. července 1979, kterou se stanoví 
analytické metody Společenství pro zkoušení některých cukrů určených k lidské spotřebě.  

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

• První směrnice Komise 86/424/EHS ze dne 15. července 1986, kterou se stanoví metody 
odběru vzorků k chemickým analýzám potravinářských kaseinů a kaseinátů.  

• První směrnice Komise 87/524/EHS ze dne 6. října 1987, kterou se stanoví metody 
Společenství pro odběr vzorků určených k chemické analýze sledovaných mléčných 
výrobků.  

• Směrnice Komise 92/2/EHS ze dne 13. ledna 1992, kterou se stanoví postup odběru 
vzorků a metody analýzy Společenství při úředním dozoru nad teplotami zmrazených 
potravin určených k lidské spotřebě.  

• Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/37/ES ze dne 5. června 2001 o sbližování 
právních a správních předpisů členských států týkajících se výroby, obchodní úpravy a 
prodeje tabákových výrobků.  

• Směrnice Komise 2002/63/ES ze dne 11. července 2002, kterou se stanoví metody 
Společenství pro odběr vzorků pro úřední kontrolu reziduí pesticidů v produktech 
rostlinného a živočišného původu a na jejich povrchu a kterou se zrušuje směrnice 
79/700/EHS.  

• 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. 

 
 
 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1ORNAVWJJLPN)



3 
 

4. Předpokládaný hospodářský a finanční dopad navrhované právní úpravy na státní 
rozpočet, ostatní veřejné rozpočty, podnikatelské prostředí České republiky, dále 
sociální dopady, včetně dopadů na rodiny a na specifické skupiny obyvatel, 
zejména osoby sociálně slabé, osoby se zdravotním postižením a národnostní 
menšiny, a dopady na životní prostředí 
 
Realizace navrhované právní úpravy si nevyžádá zvýšené nároky na státní rozpočet, 

ani na ostatní veřejné rozpočty; nebude mít finanční dopady ani na ostatní hospodářské 
subjekty, včetně malých a středních podnikatelů. Návrh také nepředpokládá žádné negativní 
sociální dopady nebo dopady na životní prostředí.  
 

5. Zhodnocení současného stavu a dopadů navrhovaného řešení ve vztahu 
k  zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti mužů a žen 
 

Návrh vyhlášky neobsahuje žádné ustanovení, díky němuž by současný stav nebo 
dopady návrhu byly v rozporu se zákazem diskriminace. Návrh se netýká problematiky rovnosti 
mužů a žen. 

 

6.  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. 

 

7. Zhodnocení korupčních rizik 
 

Návrh vyhlášky neobsahuje ustanovení, které by se mohlo stát předmětem korupčního 
rizika. 

 

8. Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu 

 

Návrh nemá negativní dopad na bezpečnost nebo obranu státu.  

 

Rozhodování o provedení RIA 

Hodnocení dopadů v rámci obecné části odůvodnění bylo provedeno podle Legislativních 
pravidel vlády. RIA nebyla zpracována, protože dle článku 5 Obecných zásad pro hodnocení 
regulace (RIA) byl tento legislativní úkol zařazen do návrhu Plánu vyhlášek na rok 2018 s 
informací, že se provedení RIA neukládá. 
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Zvláštní část 

 

K Čl. I bodu 1 až 3  

V § 2 písm. k) a § 4 odst. 1 písm. f) se doplňuje výslovné zakotvení dalšího způsobu odběru 
vzorku – „stěr“.  

Jedná se o odběr vzorku z míst a zařízení pro zpracování a to zejména ve vztahu 
k dodržování mikrobiologických kritérií pro potraviny podle Nařízení (ES) č. 2073/2005 o 
mikrobiologických kritériích pro potraviny. S tímto způsobem odběru vzorku počítá již nyní 
též § 3 odst. 3 písm. b) bod 3 zákona č. 146/2002 Sb. a § 6 odst. 2 písm. g) vyhlášky. 

 

K Čl. I bodu 4 až 6 

V § 6 odst. 2 písm. b) se za slova „ b) označení kontrolované osoby,“ doplňuje „je-li při 
odběru vzorku známa,“.  
 
V § 6 odst. 2 písm. c) se za slova „c) název potraviny, pod nímž je uváděna na trh, nebo 
tabákového výrobku, pod nímž je distribuován nebo uváděn na trh,“ doplňuje „pokud není 
uveden jiné označení vzorku nahrazující název, které je stanoveno při odběru,“.  
 
V § 6 odst. 2 písm. d) se za slova „d) jméno nebo obchodní firmu a adresu provozovatele 
potravinářského podniku nebo podnikatele, pod jehož jménem nebo obchodní firmou je 
potravina nebo tabákový výrobek uváděn na trh,“ doplňuje „jsou-li uvedeny,“.  
 
Doplnění je navrhováno s ohledem na praxi, kdy v některých případech při odběru vzorku 
není kontrolovaná osoba známa (např. při kontrole internetového prodeje). Teprve 
následnými kroky po odběru vzorku dochází k identifikaci kontrolované osoby.  
Na trhu se objevují i potraviny/tabákové výrobky, které nejsou řádně označeny názvem 
v souladu s právními předpisy. Je proto nezbytné umožnit, aby odebíraný výrobek byl v 
záznamu o odběru vzorku identifikován jiným označením, které dostatečně identifikuje 
odebíraný vzorek na místo názvu.  
Rovněž i v případě písm. d) se vyskytují případy, kdy tyto údaje nejsou v označení uvedeny, 
je proto na místě připustit, že tyto údaje nebudou v záznamu o odběru vzorku uvedeny. 
 

K Čl. I bodu 7 

V § 6 odst. 2 písm. f) bod 7 se vypouští slova: „a podpis kontrolované osoby, popřípadě 
jejího zástupce“. 

Změna je navrhována s ohledem na umožnění vzniku záznamu o odběru vzorku 
v elektronické podobě při zachování práv kontrolované osoby. Podpis kontrolované osoby 
není vyžadován ani v případě protokolu o kontrole, který podepisuje pouze kontrolující (§ 12 
odst. 1 písm. k zákona č. 255/2012 Sb.). Tudíž obdobně i v případě záznamu o odběru 
vzorku je navrženo toto zjednodušení, které umožní i v případě záznamu o odběru vzorku, 
aby pro účely zařazení do kontrolního spisu kontrolního orgánu vznikal záznam o odběru 
vzorku v elektronické podobě a nevznikal tak listinný originál, který by bylo nezbytné 
uchovávat v listinném spise.  
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K Čl. I bodu 8 

V § 6 se doplňuje nový odstavec 3 ve znění: „(3) Je-li to pro dosažení účelu kontroly 
nezbytné, lze obsah záznamu o odběru vzorku měnit formou dodatku k záznamu o odběru 
vzorku. Dodatek podle věty první se doručí kontrolované osobě.“. 

Doposud není ve vyhlášce upraven postup v případě nezbytnosti oprav záznamu o odběru 
vzorku v případě nesprávností, event. změny údaje o účelu odběru vzorku např. v případě, 
kdy provedené rozbory naznačují nevyhovění též v jiném než původně hodnoceném analytu. 

 

K Čl. II 

Navrhuje se účinnost patnáctým dnem ode dne vyhlášení vyhlášky.  
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