
II. 
 

ODŮVODNĚNÍ 

 

OBECNÁ ČÁST 
 

Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy, odůvodnění jejích hlavních principů 
 
 
Návrh vyhlášky o požadavcích na extrakční rozpouštědla používaná při výrobě 

potravin je předkládán za účelem transpozice  
 

• směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/32/ES ze dne 23. dubna 2009 
o sbližování právních předpisů členských států týkajících se extrakčních rozpouštědel 
používaných při výrobě potravin a složek potravin,  

• směrnice Komise 2010/59/EU ze dne 26. srpna 2010 o změně směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2009/32/ES o sbližování právních předpisů členských států 
týkajících se extrakčních rozpouštědel používaných při výrobě potravin a složek 
potravin a  

• směrnice Komise (EU) 2016/1855 ze dne 19. října 2016, kterou se mění směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 2009/32/ES o sbližování právních předpisů 
členských států týkajících se extrakčních rozpouštědel používaných při výrobě 
potravin a složek potravin. 
 
Návrh vyhlášky neobsahuje žádné požadavky nad rámec transpozice výše 

uvedených směrnic. 
 
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/32/ES a směrnice Komise 

2010/59/EU již byly do českého právního řádu transponovány, a to do vyhlášky 
č. 4/2008 Sb., kterou se stanoví druhy a podmínky použití přídatných látek a extrakčních 
rozpouštědel při výrobě potravin, ve znění pozdějších předpisů, kterou vydalo Ministerstvo 
zdravotnictví. Tuto vyhlášku již není možné novelizovat, protože příslušná gesce přešla pod 
Ministerstvo zemědělství a změnilo se také zákonné zmocnění. Navrhuje se všechny tři 
směrnice týkající se extrakčních rozpouštědel transponovat do navrhované vyhlášky a 
vyhlášku č. 4/2008 Sb. zrušit. 
 

Extrakční rozpouštědla jsou rozpouštědla používaná při extrakci během zpracování 
surovin, potravin nebo jejich složek, která jsou následně odstraněna, ale mohou vést 
k neúmyslné, avšak technicky nevyhnutelné přítomnosti reziduí nebo derivátů v potravině. 
Rozpouštědlem obecně se rozumí jakákoli látka pro rozpuštění potraviny nebo jejích složek, 
včetně všech kontaminujících látek přítomných v potravině. 

 
Právní předpisy upravující extrakční rozpouštědla používaná v potravinách by měly 

zohledňovat především požadavky na lidské zdraví, ale také požadavky pro ochranu 
zdravotních, ekonomických a technických potřeb. Je nezbytné, aby byla technologická 
potřeba dobře vysvětlena, včetně důvodu stanovení maximální reziduální úrovně na určité 
úrovni. Rovněž musí být jasně prokázáno, že použití extrakčního rozpouštědla není 
nebezpečné. 
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Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonem, k jehož provedení  
je navržena 
 

Předložený návrh je v souladu se zákonným zmocněním k vydání vyhlášky 
uvedeným v § 18 odst. 1 písm. c) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových 
výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů. 
 
 
Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s předpisy Evropské unie, judikaturou 
soudních orgánů Evropské unie a obecnými právními zásadami práva Evropské unie  
 

Návrhem vyhlášky se provádí transpozice  
 

• směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/32/ES ze dne 23. dubna 2009 
o sbližování právních předpisů členských států týkajících se extrakčních rozpouštědel 
používaných při výrobě potravin a složek potravin,  

• směrnice Komise 2010/59/EU ze dne 26. srpna 2010 o změně směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2009/32/ES o sbližování právních předpisů členských států 
týkajících se extrakčních rozpouštědel používaných při výrobě potravin a složek 
potravin, a 

• směrnice Komise (EU) 2016/1855 ze dne 19. října 2016, kterou se mění směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 2009/32/ES o sbližování právních předpisů 
členských států týkajících se extrakčních rozpouštědel používaných při výrobě 
potravin a složek potravin. 

 
Lhůta pro provedení transpozice směrnice Komise (EU) 2016/1855 je do 

19. listopadu 2018. 
 

Navrhovaná právní úprava není technickým předpisem, neboť neobsahuje nové 
technické specifikace ve smyslu čl. 1 písm. c) 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 vyhlášky z tohoto důvodu 
nebude postoupen do notifikačního procesu podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2015/1535. 
 

Na základě těchto skutečností je možné návrh vyhlášky hodnotit jako plně slučitelný 
s právem Evropské unie. 
 
Zhodnocení platného právního stavu a odůvodnění nezbytnosti jeho změny  
 

Extrakční rozpouštědla používaná při výrobě potravin jsou v současné době upravena 
společně s přídatnými látkami ve vyhlášce č. 4/2008 Sb. Do této vyhlášky byly zapracovány 
následující směrnice týkající se přídatných látek: 

 
• směrnice Rady ze dne 21. prosince 1988 o sbližování právních předpisů členských 

států týkajících se potravinářských přídatných látek povolených pro použití 
v potravinách určených k lidské spotřebě, 

• směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/35/ES ze dne 30. června 1994 
o náhradních sladidlech pro použití v potravinách,  

• směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/36/ES ze dne 30. června 1994 
o barvivech pro použití v potravinách a 

• směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/2/ES ze dne 20. února 1995 
o potravinářských přídatných látkách jiných než barviva a náhradní sladidla. 
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Všechny uvedené směrnice byly 20. ledna 2010 zrušeny nařízením Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 ze dne 16. prosince 2008 o potravinářských 
přídatných látkách. 

 
Do vyhlášky č. 4/2008 Sb. byly dále zapracovány směrnice Evropského parlamentu a 

Rady 2009/32/ES a směrnice Komise 2010/59/EU, týkající se extrakčních rozpouštědel. 
 
Vyhlášku č. 4/2008 Sb. je nezbytné zrušit, protože v části týkající se přídatných látek 

je duplicitní s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 a část týkající se 
extrakčních rozpouštědel nelze novelizovat vzhledem ke změně zákonného zmocnění. 
 
 
Předpokládaný hospodářský a finanční dopad navrhované právní úpravy na státní 
rozpočet, ostatní veřejné rozpočty, na podnikatelské prostředí České republiky, 
sociální dopady včetně dopadů na rodiny a dopadů na specifické skupiny obyvatel, 
zejména osoby sociálně slabé, osoby se zdravotním postižením a národnostní 
menšiny, a dopady na životní prostředí 
 
 Navrhovaná právní úprava si nevyžádá zvýšené nároky na státní rozpočet ani na 
ostatní veřejné rozpočty. Návrh si nevyžádá zvýšené nároky na podnikatelské prostředí, 
neboť problematika extrakčních rozpouštědel je již nyní upravena ve vyhlášce č. 4/2008 Sb. 
Návrh vychází primárně ze stávající vyhlášky, věcný obsah vyhlášky se nijak zásadně 
nemění a je principiálně totožný s původním textem týkajícím se extrakčních rozpouštědel. 
Nově je stanovena pouze změna nejvyššího povoleného množství reziduí pro extrakční 
rozpouštědlo Dimethylether používaný jako extrakční rozpouštědlo při přípravě odtučněných 
bílkovinových potravin živočišného původu. Návrh nebude mít negativní dopady na životní 
prostředí. 
 

Navrhovaná právní úprava nebude mít žádné negativní sociální dopady, včetně 
dopadů na specifické skupiny obyvatel, zejména osoby sociálně slabé, osoby se zdravotním 
postižením a národnostní menšiny. Nepředpokládá se ani negativní dopad na rovné 
postavení mužů a žen. 
 
 
Zhodnocení současného stavu a dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu 
diskriminace a ve vztahu k rovnosti mužů a žen 
 

Nepředpokládá se žádný dopad na rovné postavení mužů a žen. 
 
 
Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí a osobních 
údajů 

Návrh nemá žádné dopady ve vztahu k ochraně soukromí a osobních údajů. 
Navrhovaná právní úprava je v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních 
údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
 

Navrhovaná právní úprava nepředstavuje zvláštní úpravu žádné povinnosti ani 
oprávnění subjektu osobních údajů.  
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Zhodnocení korupčních rizik 
 

Navrhovaná úprava je takového charakteru, že lze v zásadě vyloučit vazbu mezi ní  
a potencionálním vlivem na vyvolání vzniku korupčního prostředí. Vzhledem k obsahu právní 
úpravy tak nebyla shledána žádná rizika, která by mohla vést ke korupčnímu jednání.  
 
 
Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu 

 
Navrhovaná právní úprava neobsahuje žádné ustanovení, které by se vztahovalo 

k bezpečnosti nebo obraně státu. 
 
 
Rozhodování o provedení RIA 
 

Hodnocení dopadů v rámci obecné části důvodové zprávy 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 Plánu vyhlášek na rok 
2018 s informací, že se RIA provést neukládá. 
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ZVLÁŠTNÍ ČÁST 
 
K § 1 
§ 1 odst. 1 byl zpracován podle čl. 48 odst. 3 Legislativních pravidel vlády. § 1 odst. 2 je 
transpozicí čl. 1 odst. 1 druhého odstavce směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2009/32/ES.  
 
K § 2 
Vymezení pojmu „extrakční rozpouštědlo“ je transpozicí směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 2009/32/ES, vymezení pojmů „hexan“, „želatina“ a „kolagen“ je transpozicí směrnice 
Komise (EU) 2016/1855. Pojem „správná výrobní praxe“ je pro účely této vyhlášky vymezen 
v souvislosti s ustanovením § 3 odst. 2 a je transpozicí poznámky č. 1 přílohy I části I 
směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/32/ES. 
 
K § 3 a příloze 
§ 3 odst. 1 odkazuje na tabulku č. 1 v příloze této vyhlášky, kde je uveden seznam 
extrakčních rozpouštědel, pro něž jsou stanoveny podmínky jejich použití a nejvyšší 
povolená množství reziduí extrakčních rozpouštědel v potravině.  
V § 3 odst. 2 jsou uvedena extrakční rozpouštědla, která lze použít při výrobě potravin bez 
omezení účelu, avšak v souladu se správnou výrobní praxí.   
Za podmínek stanovených v § 3 odst. 3 lze jako extrakční rozpouštědlo použít i pitnou vodu. 
§ 3 odst. 4 odkazuje na tabulku č. 2 v příloze této vyhlášky, která stanoví nejvyšší povolené 
množství přítomnosti reziduí v potravině, což lze považovat za stanovení zvláštních kritérií 
čistoty pro extrakční rozpouštědla uvedená v dané tabulce.  
§ 3 odst. 5 stanoví výčet látek, které nesmí extrakční rozpouštědla obsahovat, a to ve smyslu 
stanovených obecných a zvláštních kritérií čistoty.  
 
K § 4 
Ustanovení upravující označování extrakčních rozpouštědel je transpozicí směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 2009/32/ES. 
 
K § 5 
Pro provozovatele potravinářských podniků byla stanovena možnost využití zásob obalů a 
doprodání vyrobených výrobků i po nabytí účinnosti vyhlášky. 
 
K § 6  
Ke dni nabytí účinnosti navrhované vyhlášky se zrušuje vyhláška č. 4/2008 Sb. a všechny její 
novely. 
 
K § 7 
Účinnost navrhované vyhlášky je navržena ke dni 19. listopadu 2018 v souladu 
s transpoziční lhůtou uvedenou v čl. 2 odst. 1 směrnice Komise (EU) 2016/1855. 
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