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IV. 
 

Platné znění  
vybraných ustanovení vyhlášky č. 231/2016 Sb., o odběru, přípravě a metodách 
zkoušení kontrolních vzorků potravin a tabákových výrobků s vyznačením změn 

 
 
   
  

§ 2  
 

Základní pojmy  
 
 Pro účely této vyhlášky se rozumí  
  
a) částí šarže4) část šarže vymezená za účelem aplikace určité metody odběru vzorku, 
přičemž každá tato část šarže je fyzicky oddělená a samostatně identifikovatelná, pokud není 
stanoveno jinak,  
  
b) dílčím vzorkem množství materiálu odebrané z jednoho místa šarže, případně dávky nebo 
zásilky, nebo jejich části; dílčím vzorkem se rovněž rozumí prvotní vzorek ve smyslu pravidel 
Evropské unie3),  
  
c) laboratorním vzorkem vzorek určený k laboratorním zkouškám,  
  
d) přípravou laboratorního vzorku souhrn operací s potravinou nebo tabákovým výrobkem 
nutných k přeměně vzorku na laboratorní vzorek, jako je například redukce velikosti, mísení, 
homogenizace, dělení,  
  
e) náhodným (namátkovým) odběrem odběr dílčích vzorků takovým způsobem, kdy libovolný 
dílčí vzorek z kontrolované šarže, dávky nebo zásilky bude vybrán se stejnou úrovní 
pravděpodobnosti,  
  
f) systematickým odběrem odběr dílčích vzorků, při kterém se jednotlivé dílčí vzorky 
odeberou v předem stanovených vzdálenostech nebo časových intervalech od náhodně 
zvoleného začátku,  
  
g) lokálním odběrem odběr dílčích vzorků provedený takovým způsobem, že dílčí vzorky jsou 
pokud možno odebrány z různých vrstev nebo míst šarže, dávky nebo zásilky nebo jejich 
části a z každé zvolené vrstvy nebo místa je odebrán alespoň jeden dílčí vzorek,  
  
h) cíleným odběrem odběr dílčích vzorků, při kterém se jednotlivé dílčí vzorky odeberou ze 
zvolených míst s podezřením na porušení bezpečnosti nebo jakosti; vzorek získaný cíleným 
odběrem nereprezentuje celou šarži, dávku nebo zásilku,  
  
i) kontrolním nákupem odběr vzorku poskytnutého kontrolovanou osobou orgánu dozoru bez 
jeho předchozí identifikace provedený převzetím vzorku orgánem dozoru,  
  
j) výsledkem zkoušky hodnota znaku získaná provedením metody zkoušení . , 
 
k) stěrem odběr vzorku z míst nebo zařízení používaných při výrobě potravin nebo 
jejich uvádění na trh. 
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§ 4  
 

Odběr vzorku  
 
 (1) Odběr vzorku se provádí  
  
a) náhodným (namátkovým) odběrem,  
  
b) systematickým odběrem,  
  
c) lokálním odběrem,  
  
d) cíleným odběrem, nebo  
  
e) kontrolním nákupem., nebo  
 
f) stěrem. 
  
 (2) Dílčí vzorky se z balených potravin nebo z potravin zabalených bez přítomnosti 
spotřebitele pro účely bezprostředního prodeje anebo z potravin zabalených v místě prodeje 
na žádost spotřebitele odeberou bez porušení obalu určeného pro spotřebitele; z nebalených 
potravin umístěných ve vnějších obalech se odeberou dílčí vzorky s porušením vnějšího 
obalu, pokud je to pro odebrání vzorku nutné.  
  
 (3) Při odběru vzorku musí být provedena taková předběžná opatření, aby se 
zabránilo jeho znehodnocení a jakýmkoliv změnám, které by ovlivnily metody zkoušení nebo 
měly vliv na výsledky zkoušek.  
  
 (4) Zmrazené potraviny se nesmí při odběru vzorku rozmrazit.  
  

§ 6  
 

Záznam o odběru vzorků  
 
 (1) Ke každému odebranému vzorku musí být vypracován záznam o odběru vzorku. 
Stejnopis záznamu o odběru vzorku se doručí kontrolované osobě.  
  
 (2) Záznam o odběru vzorku obsahuje  
  
a) číslo záznamu a datum jeho vyhotovení,  
  
b) označení kontrolované osoby, je-li při odběru vzorku známa,  
  
c) název potraviny, pod nímž je uváděna na trh, nebo tabákového výrobku, pod nímž je 
distribuován nebo uváděn na trh, pokud není uveden, jiné označení vzorku nahrazující 
název, které je stanoveno při odběru,  
  
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, jsou-li uvedeny, 
  
e) údaj o šarži; není-li uveden, uvede se přiměřeně podle tohoto písmene údaj o dávce nebo 
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zásilce  
1. označení šarže,  
2. velikost kontrolované šarže nebo kontrolované části šarže,  
3. datum výroby, je-li uvedeno,  
4. datum použitelnosti nebo datum minimální trvanlivosti, je-li uvedeno,  
  
f) údaje o odběru vzorku  
1. odkaz na pravidla, podle kterých je odběr vzorku prováděn,  
2. místo odběru vzorku, případně grafy, nákresy nebo fotografie,  
3. způsob odběru vzorku,  
4. datum a čas odběru vzorku,  
5. účel odběru vzorku,  
6. množství a cena odebraného vzorku,  
7. jméno a podpis osoby, která provedla odběr vzorku, a podpis kontrolované osoby, 
popřípadě jejího zástupce,  
  
g) označení místa nebo zařízení, ze kterého byl odebrán vzorek při kontrole podmínek 
výroby nebo uvádění na trh potravin nebo výroby, distribuce nebo uvádění na trh tabákových 
výrobků; při takovém odběru vzorku se písmena c), d), e) a f) bod 6 neuplatní,  
  
h) informace pro laboratoř, které mohou ovlivnit jakost a bezpečnost, zejména o době 
přepravy vzorku, podmínkách, za kterých byl proveden odběr vzorku, a případné podezření 
na porušení jakosti nebo bezpečnosti,  
  
i) další údaje obsahující zejména druh obalu vzorku, způsob zajištění nedotčenosti vzorku, 
případně další okolnosti při odběru vzorku, které by mohly mít vliv na posuzování a 
analytickou platnost odebraného vzorku,  
  
j) informaci o tom, zda byl odebrán vzorek pro doplňující odborný posudek pro potřeby 
kontrolované osoby.  
 
 (3) Nesprávnosti v záznamu o odběru vzorku opraví kontrolní orgán formou 
dodatku k záznamu o odběru vzorku. Dodatkem k záznamu o odběru vzorku lze změnit 
účel odběru vzorku uvedený v záznamu, je-li to nezbytné pro ochranu spotřebitele. 
Stejnopis dodatku k záznamu o odběru vzorku se doručí kontrolované osobě. 
  
 
 
 
 
  

  
   
 
____________________ 
 
  
 
3) Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 543/2011 ze dne 7. června 2011, kterým se stanoví 
prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 pro odvětví ovoce a zeleniny a odvětví 
výrobků z ovoce a zeleniny.  
  
4) Zákon č. 110/1997, o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění 
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.  
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