
V. 
 

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 
 
Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 231/2016 Sb., o odběru, přípravě a metodách zkoušení kontrolních vzorků potravin 
a tabákových výrobků 
Podle Jednacího řádu vlády a legislativních pravidel vlády byl materiál rozeslán do mezirezortního připomínkového řízení dopisem ministra 
zemědělství pana Ing. Jiřího Milka, čj. 7420/2018-MZE-12152, ze dne 12.2.2018, s termínem dodání stanovisek do 5.3.2018, vyhodnocení tohoto 
řízení je uvedeno v následující tabulce: 
           
Resort Připomínky  
Ministerstvo průmyslu a 
obchodu 

K novelizačnímu bodu 2: Doporučujeme nahradit slova „V 
§ 4 písm. d)“ slovy „V § 4 odst. 1 písm. d)“ /viz čl. 56 odst. 
4 písm. g) Legislativních pravidel vlády/. 

Akceptováno.  Text upraven. 

Ministerstvo spravedlnosti Návrh ustanovení si klade za cíl vytvořit možnost měnit 
obsah záznamu o odběru vzorku formou dodatku. 
Důvodová zpráva k dotčenému bodu potom uvádí, že by 
měla existovat možnost provést také změnu údajů „o účelu 
odběru vzorku např. v případě, kdy provedené rozbory 
naznačují nevyhovění též v jiném než původně 
hodnoceném analytu.“.  
Nespatřujeme problém v situacích, kdy je třeba opravit 
pouze nesprávnosti a zjevné chyby v záznamu (srov. např. 
§ 21 odst. 1 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní 
řád)). Zásah do podstatných věcných náležitostí záznamu, 
kterým je bezesporu také změna účelu odběru vzorku, 
však považujeme za nepřípustný a v rozporu s procesními 
zásadami kontroly.     
Vypořádáním připomínek za Ministerstvo spravedlnosti je 
pověřena Mgr. Markéta Řádková, tel. 221 997 304, e-mail: 
mradkova@msp.justice.cz  
 

Částečně akceptováno. 
Při řadě rozborů se může ukázat např. zdravotní 
škodlivost rozborované potraviny, kdy tuto není 
možné přehlédnout, naopak musí být zakročeno 
v zájmu ochrany spotřebitele. Takový postup však 
dosavadní znění vyhlášky neřešilo. Kontrolovaná 
osoba bude o změně informována. Tento postup je 
navíc již předvídán v zákonné úpravě na úseku 
vinařství, a to v § 14 b odst. 2 zákona č. 321/2004 
Sb., o vinohradnictví a vinařství. 
Navrhuje se úprava § 6 odst. 3 následovně: 
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. 
Odůvodnění novely není v tomto bodu nutné měnit. 
 
 

Ministerstvo dopravy V návaznosti na požadavky legislativních pravidel vlády Akceptováno. Text upraven.  
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doporučujeme doplnit úvodní větu návrhu vyhlášky. 
V úvodní větě je třeba v souladu s čl. 65 odst. 2 
legislativních pravidel vlády uvést výčet všech novel 
zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových 
výrobcích  
a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů, kterými bylo dotčeno 
zmocňovací ustanovení uvedené v § 18 odst. 1 písm. m) 
zákona. 

Odbor kompatibility Úřadu 
vlády ČR 

Po stránce formální: 
Předkladatel částečně splnil formální náležitosti týkající se 
vykazování slučitelnosti s právem EU, jak vyplývají 
zejména z Legislativních pravidel vlády, v platném znění, a 
z přílohy k usnesení vlády ze dne 12. října 2005 č. 1304, o 
Metodických pokynech pro zajišťování prací při plnění 
legislativních závazků vyplývajících z členství České 
republiky v Evropské unii, v platném znění. 
V odůvodnění návrhu předkladatel uvádí rozsáhlý 
výčet právních předpisů EU, které sice souvisejí s 
vyhláškou č. 231/2016 Sb., ale naprostá většina z nich 
nesouvisí s úpravami, které přináší předkládaný 
návrh. 
Požadujeme upravit výčet předpisů uvedených 
v odůvodnění návrhu tak, aby obsahoval pouze ty 
předpisy, které souvisejí přímo s návrhem, nikoliv 
vyhláškou jako celkem. 
 
Po stránce materiální: 
 
Stav relevantní právní úpravy v právu EU:  
 
S návrhem vyhlášky souvisejí následující předpisy EU: 

- 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 

Akceptováno. 
 
V odůvodnění vyhlášky se uvede:  
 
Návrh novely 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 ze dne 
15. listopadu 2005 o mikrobiologických 
kritériích pro potraviny. 
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zdraví zvířat a dobrých životních podmínkách 
zvířat, v platném znění a 

- nařízení Komise (ES) č. 2073/2005 ze dne 15. 
listopadu 2005 o mikrobiologických kritériích pro 
potraviny (Text s významem pro EHP), v platném 
znění (dále jen „nařízení č. 2073/2005“). 

Připomínky a návrhy změn: 
 
K bodům 1 a 3 návrhu (§ 2 písm. k), § 4 odst. 1 písm. f)) 
 
Předkladatel odůvodňuje shora uvedené novelizační body 
potřebou zakotvení dalšího způsobu odběru vzorku, a sice 
odběru vzorku z míst a zařízení pro zpracování 
používaných při výrobě potravin nebo jejich uvádění na trh 
– „stěr“. Doplňovaná právní úprava podle předkladatele 
souvisí s ustanovením čl. 5 odst. 2 věta první nařízení č. 
2073/2005, podle kterého se „Vzorky se odebírají z míst a 
zařízení pro zpracování používaných při výrobě potravin, 
pokud je takový odběr vzorků potřebný k zajištění toho, 
aby byla splněna příslušná kritéria.“ Z pohledu nařízení 
č. 2073/2005 však podle našeho názoru úprava § 4 odst. 1 
nutná není. Není nám jasné, z jakého důvodu vidí 
předkladatel jako nutné doplnění § 4 odst. 1 vyhlášky o 
„stěr“ a z jakých důvodů v této souvislosti v odůvodnění 
návrhu argumentuje čl. 5 odst. 2 nařízení č. 2073/2005. 
Jelikož dané ustanovení je nutno považovat za jedno z 
„pravidel stanovených nařízením Evropského parlamentu 
a Rady (ES) č. 882/2004“ ve smyslu § 1 odst. 2 věty první, 
není nám jasné, jak by se § 4 odst. 1 vyhlášky měl vůbec 
vedle čl. 5 odst. 2 věty první nařízení č. 2073/2005 použít. 
Tuto skutečnost požadujeme vysvětlit. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Vysvětleno.  
Čl. 5 odst. 2 Nařízení č. 2073/2005 předpokládá 
provádění stěrů pouze ve výrobě potravin nikoliv v 
rámci tržní sítě. Z výsledků minulých kontrol SZPI 
vyplynulo, že je nezbytné provádět i stěry 
v obslužných úsecích maloobchodních prodejen, 
kdy např. na nářezových strojích či v lednicích byly 
zjištěny Listerie monocytogenes. Prostřednictvím 
stěru je tak hodnoceno plnění povinností 
provozovatele potravinářského podniku ve vztahu 
k čistotě zařízení dle přílohy II. kapitoly V. nařízení 
č. 852/2004 o hygieně potravin. Stěry se tedy 
navrhují definovat nejen pro kontrolu výroby (kde je 
skutečně klíčový spíše přímo použitelný předpis), 
ale i pro kontrolu hygieny ve fázi uvádění potravin 
na trh tj. v tržní síti (např. maloobchod, zařízení 
společného stravování, apod.), což se navrhuje 
doplnit do odůvodnění novely. 
 
Zároveň se upřesňuje navržená definice stěru  v § 2 
písm. k)  
k) stěrem odběr vzorku z míst nebo zařízení  
používaných při výrobě potravin nebo jejich 
uvádění na trh. 
 
Navrhuje se vypustit sousloví „pro zpracování“, tak 
aby definice odpovídala situaci, kdy jsou hodnocena 
zařízení v tržní síti tj. lednice, nářezové stroje, atd., 
která přesně neodpovídají pojmu „pro zpracování“. 
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K bodům 4 až 7 návrhu (§ 6 odst. 2 písm. b), c), d) a f)): 
 
Není nám jasné, jaké preventivní záruky, v souvislosti 
s možností odebrání vzorku při současné neznalosti celé 
škály údajů (totožnosti kontrolované osoby, názvu 
výrobku, identity osoby, pod jejíž jménem je výrobek 
uváděn na trh) a bez toho, aby kontrolovaná osoba 
podepisovala záznam o odběru, zajišťují, že u odběru 
bude vždy postupováno minimálně tak, aby nedocházelo k 
porušení požadavku čl. 11 odst. 7 nařízení č. 882/2004, 
podle kterého „Nakládání se vzorky a jejich označování 
musí být takové, aby zaručovalo právní a analytickou 
platnost vzorku“.  
 
Máme obavu, aby úprava nevedla k tomu, že zde budou 
vzorky, které pak kontrolované osoby budou (muset) 
úspěšně napadat a dokazovat, že odebrané vzorky nelze 
s jejich osobou (resp. s jejich výrobky) dost dobře spojit. 
Dále nám není jasné, jak je garantováno, že osoby, jejichž 
výrobky jsou předmětem odběru vzorků, nebudou nikdy, 
ani v případě, kdy je kontrolovaná osoba při odběru vzorku 
neznámá, zkráceny na právech podle čl. 11 odst. 5 a 6 
nařízení č. 882/2004. Tuto skutečnost požadujeme 
vysvětlit. 
V této souvislosti rovněž uvádíme, že v odůvodnění 
návrhu postrádáme podrobnější zdůvodnění úpravy 

V odůvodnění vyhlášky se navrhuje upřesnění:   
Jedná se o odběr vzorku z míst a zařízení a to 
zejména ve vztahu k dodržování mikrobiologických 
kritérií pro potraviny podle Nařízení (ES) č. 
2073/2005 o mikrobiologických kritériích pro 
potraviny a k dodržování povinností dle přílohy II. 
kapitoly V. Nařízení (ES) č. 852/2004 o hygieně 
potravin. 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. 
 
Vysvětleno.  
Situace, kdy by nebylo možné zjistit současně b) 
kontrolovanou osobu, c) název potraviny i d) 
provozovatele potravinářského podniku, který uvádí 
potravinu či tabákový výrobek na trh se jeví jako 
zcela výjimečná.  Jednotlivá ustanovení přitom řeší 
odlišné situace s tím, že pod písm. c) a d) se 
reaguje na reálné situace, kdy výrobek nesplňuje 
právní předpisy a návrh změny tak dořešuje tyto 
situace, kdy je obtížné naplnit náležitosti § 6 odst. 2 
písm. c) a d) nikoliv z důvodů na straně inspektora, 
ale z důvodu porušení právních předpisů ze strany 
kontrolované osoby. Nicméně je zajištěno, že 
výrobek bude vždy dostatečně identifikován i 
prostřednictvím dalších údajů. Dovětek k § 6 odst. 2 
písm. b) má jiné opodstatnění viz níže. 
 
K § 6 odst. 2 písm. b) - tyto situace mohou nastat 
zejména při kontrolním nákupu v rámci prodeje na 
dálku. S doručenou zásilkou je transparentně 
nakládáno, kdy za přítomnosti kontrolované osoby 
(pokud je zjistitelná dle adresy odesílatele či 
následně dohledávána) nebo komisionálně 
s pořízenou fotodokumentací bez přítomnosti 
kontrolované osoby, je zásilka otvírána a je 
vyhotoven záznam o odběru vzorku. Záznam 
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navrhované ve výše uvedených novelizačních bodech 
(zejména uvedení důvodů, proč je nutné odběr provádět i 
v případě výrobků osob, jejichž totožnost zatím není 
známa), jakož i vysvětlení, jakým způsobem je v každém 
případě garantováno, že kontrolována osoba není krácena 
na svých právech (která práva má, a jak je garantováno, 
že na nich nebude zkrácena).  
 
Požadujeme dále vysvětlit, proč na jedné straně návrh 
nestanoví, že by se záznam o odběru vzorku doručoval 
kontrolované osobě a předkladatel v odůvodnění návrhu 
uvádí, že v případě záznamu o odběru vzorku nebude 
vznikat listinný originál, ale na druhé straně návrh v nově 
navrhovaném ustanovení § 6 odst. 3 stanoví, že se 
dodatek k záznamu o odběru vzorku doručí kontrolované 
osobě. Výše uvedené nejasnosti požadujeme vysvětlit. 
 
Závěr: 

Po vypořádání výše uvedených připomínek bude 
návrh s právem EU slučitelný. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

o  odběru vzorku je sepisován bezprostředně po 
otevření zásilky získané kontrolním nákupem (např. 
z e-shopu) a teprve, pokud není možné do té doby 
kontrolovanou osobu identifikovat, bude její 
označení absentovat. Zpravidla se bude jednat o 
mimoevropské subjekty nebo subjekty z jiných 
členských států skrývající se pod fiktivní identitou, 
kdy skutečnou identitu není možné v této fázi 
kontroly zjistit. Následně pak bude zvažován další 
postup. Nejspíš bude nezbytné využít systému 
administrativní spolupráce (AACS), který je 
nastaven mezi členskými státy na základě nařízení 
(ES) č. 882/2004, případně komunikovat 
s poskytovateli služeb informační společnosti ve 
smyslu zákona č. 480/2004 Sb. Jedná se tak 
o složité vyšetřování, kdy kontrolní nákup je 
prostředkem napomáhajícím k identifikaci 
kontrolované osoby, což je pro úspěšný průběh 
kontroly nezbytné.  
V odůvodnění vyhlášky není nezbytné podrobněji 
vysvětlovat postup pro zachování právní 
a analytické platnosti vzorku, když toto pravidlo se 
uplatní vždy a kontrolní orgán musí být svůj postup 
schopen obhájit ve vazbě na toto pravidlo. Navíc při 
kontrolním nákupu je zásadně odebíráno 
dostatečné množství potravin, pro následnou žádost 
kontrolované osoby o doplňující odborný posudek, 
pakliže se podaří dodatečně kontrolovanou osobu 
identifikovat. Práva kontrolované osoby dle čl. 11 
odst. 5 a 6 Nařízení č. 882/2004 o úředních 
kontrolách jsou tak maximálně šetřena. 
Ad § 6 odst. 2 písm. c) a d) - v rámci kontrol 
nastávají situace, kdy potraviny nejsou těmito (byť 
povinnými) údaji označeny. Tato skutečnost by 
neměla být překážkou ve vztahu k vyplnění 
záznamu o odběru vzorku.  
Navíc podotýkáme, že se často jedná o rizikové 
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Nad rámec posuzování slučitelnosti: 

K bodu 8 návrhu (§ 6 odst. 3): 
 
V nově navrhovaném § 6 odst. 3 větě první se stanoví: 
„Je-li to pro dosažení účelu kontroly nezbytné, lze obsah 
záznamu o odběru vzorku měnit formou dodatku 
k záznamu o odběru vzorku.“ Předkladatel uvedené 
ustanovení zdůvodňuje tím, že „doposud není ve vyhlášce 
upraven postup v případě nezbytnosti oprav záznamu 

potraviny, které nejsou těmito povinnými údaji 
označeny. Z hlediska záruky práv kontrolované 
osoby, máme za to, že jiné jednoznačné (toto se 
navrhuje též do ustanovení upřesnit – viz 
připomínka SZPI) označení vzorku nahrazující 
název je dostatečné, tím spíše, pokud je 
doprovázeno odpovídající fotodokumentací odběru 
vzorku. 
Kontrolní orgány jsou si vědomy toho, že musí ve 
všech svých krocích dodržet primární požadavek čl. 
11 odst. 7 Nařízení č. 882/2004 o úředních 
kontrolách, tj. zajistit nakládání se vzorky a jejich 
označování, tak aby byla zaručena právní a 
analytická platnost vzorku. Jedná se o conditio sine 
qua non pro použitelnost výsledku rozborů 
v kontrolním řízení, kdy jako podklad kontrolního 
zjištění mohou být přijaty vždy pouze výsledky 
rozboru vzorku, u kterého byla jeho analytická a 
právní platnost zaručena. V případě pochybností 
má kontrolovaná osoba možnost podávat námitky 
do protokolu o kontrole.  
S ohledem na tuto připomínku navrhujeme doplnit 
do ustanovení § 6 odst. 1 druhou větu ve znění:  
„Záznam o odběru vzorku se doručí 
kontrolované osobě“ 
 
 
Akceptováno. Návrh na provedení úpravy § 6 odst. 
3 je následovný: 
 
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. 
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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.“ 
Zatímco odůvodnění spojuje možnost dodatečné změny 
záznamu o odběru vzorku pouze s nesprávnostmi, 
případně se změnou údaje o účelu odběru vzorku, 
navrhované ustanovení je naproti tomu koncipováno 
značně široce a tyto limity neobsahuje (připouští jakékoliv 
změny záznamu, jsou-li nezbytné k dosažení účelu 
kontroly). 
Pokud předkladatel zamýšlí umožnit dodatečné změny 
záznamu o kontrole, měl by jasně vymezit účel a případy, 
kdy je tak možné učinit (např. oprava nesprávností). 
Stávající znění odst. 3, které nevymezuje ani účel změn, 
jejich kategorizaci a rozsah, neodpovídá právní jistotě 
kontrolovaných osob a předvídatelnosti činnosti 
kontrolního orgánu.  
Dále není jasné, zda v případě dodatku k záznamu 
o  oděru vzorku platí též, že jej kontrolovaná osoba 
nepodepisuje, nebo je zde s ohledem na skutečnost, že 
má být dodatek kontrolované osobě doručován, nastaven 
jiný režim. Výše uvedené nejasnosti požadujeme 
vysvětlit. 
 
Požadujeme dále vysvětlit, proč na jedné straně vyhláška 
č. 231/2016 Sb. nestanoví, že by se záznam o odběru 
vzorku doručoval kontrolované osobě (a předkladatel 
v odůvodnění návrhu uvádí, že v případě záznamu o 
odběru vzorku nebude vznikat listinný originál), ale na 
druhé straně návrh v nově navrhovaném ustanovení § 6 
odst. 3 stanoví, že dodatek k záznamu o odběru vzorku se 
doručí kontrolované osobě. Tuto skutečnost 
požadujeme vysvětlit. 
 

Odůvodnění novely není v tomto bodu nutné měnit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ministerstvo financí 1.Ke zmocnění návrhu vyhlášky: máme za to, že v textu 
zmocnění mají být uvedeny pouze ty novely, které se 

Akceptováno. Text upraven. 
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dotkly citovaného ustanovení § 18 odst. 1 písm. m) (nikoli 
slova "ve znění pozdějších předpisů"). Doporučujeme 
v tomto smyslu upravit. 
 
2.K účinnosti: doporučujeme stanovit účinnost konkrétním 
datem, z hlediska uživatele je to postup přívětivější. 

 
 
 
 
Neakceptováno. Účinnost ponechána patnáctým 
dnem ode dne vyhlášení vyhlášky, což 
předkladatel považuje za dostatečnou legisvakanční 
dobu.  

Ministerstvo kultury K Čl. I bodu 1 až 3  
Recentní horizontální metody specifikující techniky 

vzorkování s použitím kontaktních ploten nebo stěrů z 
povrchů prostředí, kde se vyrábějí potraviny, s cílem zjistit 
přítomnost nebo počet životaschopných mikroorganismů, 
jsou již zavedeny formou výlučného odkazu  
na technickou normu ISO 18593 (jako česká technická 
norma ČSN ISO 18593) v čl. 5 odst. 2 Nařízení Komise 
(ES) č. 2073/2005 o mikrobiologických kritériích pro 
potraviny. Jestliže je primárním cílem změny uvedené 
vyhlášky výslovné zakotvení stěru jako dalšího způsobu 
odběru vzorku ve vztahu k dodržování mikrobiologických 
kritérií pro potraviny podle výše citovaného nařízení, 
žádáme o zdůvodnění, proč není stejně tak zohledněna 
technika vzorkování s použitím kontaktních ploten. 
Upozorňujeme, že § 3 odst. 3 písm. b) bod 3 zákona o 
Státní zemědělské a potravinářské inspekci, ani § 6 odst. 2 
písm. g) vyhlášky, který se vztahuje k obsahu záznamu o 
odběru vzorku, explicitně nevyžadují zakotvení stěru jako 
dalšího způsobu odběru vzorku při provádění úředního 
dozoru nad potravinami. 
 

Vysvětleno. 
Postupy uvedené v normě ISO 18953 jsou dle 
nařízení (ES) č. 2073/2005 závazné pro stěry ve 
výrobě, kdy sama tato norma stanoví, že techniky 
vzorkování se vztahují pouze na výrobu s cílem 
zjistit přítomnost nebo počet životaschopných 
mikroorganismů. ISO 18953 se sama o sobě 
nevztahuje pro odběry vzorků stěrů na úrovni tržní 
sítě. V žádném veřejně dostupném zdroji 
dokumentů (např. Evropská Komise, standardy 
Codex Alimentarius, vodítka EU-RL pro Salmonella 
spp., ISO normy) není postup pro odběry na úrovni 
tržní sítě zpracován. Proto je zde stěr výslovně 
upraven s tím, že ve smyslu čl. 11 n. 882/2004 se 
ISO 18953 použije při kontrole hygieny v tržní síti 
prostřednictvím stěru jako pravidlo odběru vzorku 
vhodné pro zamýšlený účel. 
Technika s použitím kontaktních ploten je vhodná 
pouze pro hladké povrchy, technika s použitím stěrů  
(tampony, houbičky/ plachetky) je vhodná na 
všechny typy povrchů včetně nerovných, těžko 
dostupných míst (např. otvory) a velkých rozměrů 
(pro tyto účely jsou vhodné houbičky a plachetky). 
Navíc, jak je uvedeno v normě ISO 18593 bod 8.1 
metoda s použitím kontaktních ploten nesmí být 
použita pro specifický průkaz patogenních 
mikroorganismů, mezi které patří např. Listeria 
monocytogenes nebo Salmonella spp., na jejichž 
sledování na povrchu míst a zařízení jsou kontroly 
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SZPI zaměřené. 
Správa státních hmotných 
rezerv 

K § 6 odst. 2 
Doporučujeme vytvořit samostatný dodatek pro záznam o 
odběru stěru dle navrženého odstavce 3 v § 6 v návrhu 
vyhlášky 231/2016 Sb.  
Odůvodnění: 
Stěr se provádí z výrobního prostředí a zařízení. Stěry u 
potravin v menší míře (např. povrch jatečně upravených 
zvířat), to vyplývá i z definice dle § 2 písmena k) návrhu 
vyhlášky č. 231/2016 Sb. Z tohoto důvodu doporučujeme 
pro účely stěru vypustit v § 6 odstavce 2 písmena c) a e) 
a doplnit záznam o odběru stěru o informace o místě 
provedeného stěru (stůl, přístroj, plášť, atd.), typu použité 
stěrové soupravy a dále by bylo vhodné doplnit informace 
o kultivaci (typ živné kultivační půdy). 
 
Ing. Filip Vašák, Ph.D., Odbor příprav pro krizové stavy, 
email: fvasak@sshr.cz, tel: 244 095 142, 601 132 145. 
 

Neakceptováno: 
Ponecháno stávající znění, neboť stěr lze zahrnout 
pod ustanovení § 6 odst. 2 písm. g), kdy se u něj 
neuplatní § 6 písm. c) název potraviny, d) jméno 
PPP, pod jehož jménem je potravina či tabákový 
výrobek uváděn na trh, e) údaj o šarži f) bod 6 
množství a cena odebraného vzorku. Doplnění 
navrhovaných údajů považujeme za nadbytečné.  
 
V ustanovení § 6 odst. 2 písm. g) je již zároveň 
pamatováno na to, aby se u stěru uvedlo „označení 
místa nebo zařízení, ze kterého byl odebrán vzorek 
při kontrole podmínek výroby nebo uvádění na trh 
potravin nebo výroby“ 
Uvádění typu použité stěrové soupravy (tampon, 
plachetka, houbička) v záznamu o odběru vzorku 
považujeme za nadbytečné, neboť podle našeho 
názoru nemá vliv na výsledek na rozdíl od např. 
velikosti setřené plochy, která by se měla objevit 
v záznamu o odběru vzorku v rámci „označení 
místa nebo zařízení…“ 
V případě techniky vzorkování pomocí stěrů se 
obvykle použije jeden typ ředícího roztoku, a to 
tlumivá peptonová voda. Následně až v laboratoři 
se stěrový tampon, plachetka/houbička vnese do 
příslušné tekuté kultivační půdy určené ke 
specifickému  průkazu určitých mikroorganismů. 
Doplnění informace o kultivaci (typu živné kultivační 
půdy) do záznamu o odběru vzorků, který je 
sepisován na místě kontroly, není možné, neboť 
tuto informaci má k dispozici až laboratoř, která ji 
uvádí v protokole o zkoušce, a to odkazem na 
specifickou normu. 
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Potravinářská komora ČR 
 

1. K ustanovení § 2 písm. k): 
Navrhované písmeno k) doporučujeme upravit 
následovně:   
„k) stěrem odběr vzorku z míst nebo zařízení pro 
zpracování používaných při výrobě potravin nebo 
jejich uvádění na trh, které je v přímém styku s 
finálním výrobkem.“. 
Domníváme se, že stěry by měly být odebírány tam 
kde může být výrobek kontaminován a ne např. ve 
skladech apod. 
 
2. K ustanovení § 6 odst. 2 písm. b): 
Bylo by vhodné doplnit, že pokud není známa 
kontrolovaná osoba, měla by být uvedena povinná 
osoba nebo jiná osoba, která je přítomna odběru 
vzorku. 
 
 
 
 
 
 
 

3. K ustanovení § 6 odst. 2 písm. c): 
Bylo by vhodné doplnit, že jiné označení musí 
obsahovat takové náležitosti, aby mohl být vzorek 
jasně identifikován a bylo z něj jasně patrné, o jaký 
vzorek se konkrétně jedná. 

 
 
4. K ustanovení § 6 odst. 2 písm. f): 
Nesouhlasíme s vypuštěním nutnosti podpisu 
kontrolované osoby uvedené pod bodem 7. 
Navrhujeme, aby byl zajištěn podpis osoby přítomné 
odběru vzorků. 
 
 

Neakceptováno. 
Stěr je prováděn tam, kde může být výrobek 
kontaminován, ale nejen výrobek finální nýbrž i 
suroviny, které dále nejsou tepelně upravovány –
např. lahůdkářské výrobky a studené pokrmy 
mohou být kontaminovány ze surovin, které se 
skladují v lednici kontaminované Listeria 
monocytogenes. Je tedy potřeba provádět i stěry 
lednice, kde jsou uloženy jednotlivé suroviny nikoliv 
jen finální výrobky. 
 
Vysvětleno. Důvodem doplnění není, že by 
kontrolovaná osoby nebyla přítomná, ale to, že není 
možné ji určit – typicky se jedná o kontrolní nákup 
při prodeji na dálku, kdy prodávající jako 
kontrolovaná osoba nesplní zákonné povinnosti 
ohledně své identifikace v e-shopu, letáku, při 
telemarketingu, … kontrola je pak zahájena právě 
kontrolním nákupem - § 4 odst. 4 zákona 
č.  146/2002 Sb. Kontrolovaná osoba pak není 
v záznamu o odběru vzorku identifikována pouze 
pokud se ji nepovede určit  po otevření zásilky – viz 
shora. 
Neakceptováno. Vzorek je vždy identifikován i 
prostřednictvím dalších údajů (zejména PPP, pod 
jehož jménem je výrobek uváděn na trh, šarže). Ze 
samotné formulace je pak zřejmé, že má být 
uvedeno označení, které nahradí „název“ tj. 
označení názvu obdobné, stojící mu naroveň. 
 
Neakceptováno. Podpis znemožňuje elektronizaci 
záznamu o odběru vzorku, což je jeden z hlavních 
cílů novely. Není vyžadován ani pro protokol 
o  kontrole v souladu se zákonem č. 255/2012 Sb., 
o kontrole. Kontrolované osobě je záznam vždy 
doručován (viz doplnění) a je podkladem 
kontrolního zjištění uvedeného v protokolu o 
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5. K ustanovení § 6 odst. 3:  
Domníváme se, že v praxi může působit problémy 
změna záznamu o odběru vzorků formou dodatku, a 
to zejména v případě vzorků podléhajícím rychlé 
zkáze, kdy budou odeslány duplicitní vzorky na 
rozbory dle záznamu, mezitím bude proveden dodatek 
a PPP již nebude mít k dispozici duplicitní vzorek na 
další analýzy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zásadní problém však spatřujeme v tom, že zápis 
může být pořizován bez podpisu kontrolované 
osoby nebo jakékoliv jiné osoby. Vždycky by měl 
být podle našeho názoru k dispozici doklad o 
odběru vzorků s podpisem toho, kdo byl u odběru 
přítomen. Zvyšuje se tak právní jistota 
kontrolovaného PPP a zároveň i důvěryhodnost 
odběru. V opačném případě by navrhovaného znění 
mohlo vést k případnému nařeční z podjatosti, 
manipulaci a zpochybňování toho, zda byly vzorky 
úředně odebrané.  

 

kontrole, proti kterému má kontrolovaná osoba 
právo podávat námitky. 
 
Vysvětleno. Dodatek je nezbytný v případech, kdy 
je při provádění původně zamýšlených rozborů 
zjištěno významné ohrožení spotřebitele – např. 
falšování nebo zdravotní škodlivost a je třeba zajistit 
ochranu spotřebitele. 
 
Navrhujeme úpravu § 6 odst. 3 následovně: 
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. 
 
 
Vysvětleno. Celý proces kontroly ve smyslu zákona 
255/2012 Sb., kontrolní řád, je postaven na tom, že 
kontrolovaná osoba nepodepisuje jednotlivé 
kontrolní materiály. Záznam je kontrolované osobě 
doručen (často osobně přímo na místě kontroly) a o 
doručení existuje doručenka. Kontrolovaná osoba 
má možnost se ke kontrolním zjištěním vyjadřovat a 
podávat námitky do protokolu.  Máme za to, že 
pokud není podpis kontrolované osoby vyžadován 
např. u pořízené fotodokumentace či popisu 
zjištěného stavu na místě kontroly, není dán 
relevantní důvod pro jeho vyžadování na záznamu 
o odběru vzorku. Dále viz výše. 
 

Hospodářská komora 
České republiky 

Připomínka k ustanovení § 4 odst. 3 zásadního 
charakteru 
Navrhujeme vložit nový odst. 3, a to následovně: 

Neakceptováno. 
Uvedená situace je plně řešena prostřednictvím 
práva kontrolované osoby žádat o vzorek pro 
doplňující odborný posudek, kterým se může 
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„Inspekce odebrané vzorky, které použije na 
laboratorní analýzu, vždy rozdělí u každého vzorku na 
dvě části - jeden vzorek na testování a druhý jako 
kontrolní bude uložen pro případ neobvyklého 
výsledku laboratorního testu.“ 
Dále navrhujeme dosavadní odstavce přečíslovat.  
Odůvodnění: 
Setkáváme se s případy, kdy dovozce, či výrobce dodá 
potravinu, která byla předtím testována s bezproblémovým 
výsledkem a inspekce (např. SZPI) následně vydá 
laboratorní zprávu, která hovoří o mnohonásobném 
překročení povolených limitů některé z látek obsažených v 
potravině. Stejná potravina je z tohoto důvodu 
dodavatelem znovu kontrolována a opět jsou její 
laboratorní testy v pořádku. Z takové situace by měla být 
provedena kontrolní zkouška, případně i za účasti 
zmocněnce dodavatele, aby se vyloučila chyba při prvním 
testu. 
 

kontrolovaná osoba účinně hájit. 
 
Další vzorky by byly ekonomicky nákladné pro 
všechny zúčastněné, často by je nebylo možné 
odebrat kvůli malému množství substrátu. 
 
K požadavku účasti zmocněnce dodavatele, 
podotýkáme, že akreditace laboratoře podle normy 
ISO17025 umožňují přítomnost u zkoušky pouze 
zákazníkovi rozboru, nikoliv jiné třetí straně.  

Státní zemědělská a 
potravinářská inspekce 

V rámci meziresortního připomínkového řízení novely 
vyhlášky č. 231/2016 Sb., o odběru, přípravě a metodách 
zkoušení kontrolních vzorků potravin a tabákových 
výrobků, si dovoluji požádat o drobnou úpravu textu 
v ustanovení § 6 odst. 2 písm. c) spočívající v tom, že se 
ve slově „uvedeno“ vypustí písmeno „o“ a přidá se čárka 
před slovním spojením „jiné označení vzorku“. Předmětné 
ustanovení by tedy mělo znít:  
c) název potraviny, pod nímž je uváděna na trh, nebo 
tabákového výrobku, pod nímž je distribuován nebo 
uváděn na trh, pokud není uvedeno, jiné označení 
vzorku nahrazující název, které je stanoveno při 
odběru, 
Odůvodnění:  
Náš původní návrh z vnitřního připomínkového řízení měl 
směřovat k tomu, že v záznamu o odběru vzorku se 

Akceptováno. Text upraven. 
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primárně uvede název potraviny či tabákového výrobku, 
jež je předmětem vzorkování (k tomu srov. návrh 
odůvodnění novely). Návrh zaslaný k meziresortnímu 
připomínkovému řízení však podle našeho názoru posunul 
význam věty, kdy prioritu zřejmě omylem dostalo jiné 
označení před názvem potraviny. Přitom nadále       
pokládáme za vhodnější primární uvedení názvu 
vzorkovaného výrobku před jiným  označením, které by jej 
mělo spíše suplovat. 
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