
VI. 
VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM:    

 
 
Návrh vyhlášky o požadavcích na extrakční rozpouštědla používaná při výrobě potravin 
 
Materiál byl předložen do meziresortního připomínkového řízení prostřednictvím eKLEPu dne 6. září 2018 s termínem dodání stanovisek 
do 27. září 2018. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce: 
 
 
Resort 
 

Připomínky Vypořádání 

 
Ministerstvo dopravy 
 
 

 
Bez připomínek. 
 

 

 
Ministerstvo obrany 
 
 

 
Bez připomínek. 
 

 

 
Ministerstvo kultury 
 

 
Bez připomínek. 
 
 

 

 
Ministerstvo 
spravedlnosti 
 
 

 
Bez připomínek. 
 

 

 
Ministerstvo 
zahraničních věcí 
 
 

 
Bez připomínek. 
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Ministerstvo práce a 
sociálních věcí 
 

 
Bez připomínek. 
 

 

 
Ministerstvo pro 
místní rozvoj 
 

 
1. V části II. Odůvodnění doporučujeme 
přeformulovat v obecné části text tak, aby bylo zřejmé, že 
předkládaným návrhem dochází k transpozici pouze 
směrnice Komise (EU) 2016/1855 ze dne 19. října 2016, 
jelikož další dvě citované směrnice (směrnice EP a Rady 
2009/32/ES a směrnice Komise 2010/59/EU) již byly do 
českého právního řádu transponovány (jak je i v textu 
uvedeno níže). Obdobně doporučujeme upravit i text na 
straně druhé části II. Odůvodnění.  
 
 

 
Vysvětleno. 
Předkládaným návrhem dochází také k transpozici 
směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/32/ES a 
směrnice Komise 2010/59/EU. Na základě připomínky 
Úřadu vlády ČR - Odboru kompatibility s právem EU byly 
směrnice Komise 2010/59/EU a směrnice Komise (EU) 
2016/1855 doplněny také do srovnávací tabulky. 
 

 2. V části III. Rozdílové tabulky doporučujeme upravit 
text na straně první k ustanovení § 1, kde je ve čtvrtém 
sloupci uvedeno „Čl. 1 odst. 1 první odstavec“ a pod tím 
je uvedeno „Čl. 1 odst. 1 druhý odstavec“. V obou 
případech doporučujeme uvést pouze text „Čl. 1 odst. 1“.  
Analogickou úpravu doporučujeme provést i v části IV. 
Srovnávací tabulka. 
 

 
Akceptováno. 
Jedná se o první a druhý pododstavec, text byl upraven. 
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Ministerstvo školství, 
mládeže a 
tělovýchovy 
 

 
Zásadní připomínka: 
1. K materiálu, Odůvodnění, str. 3, část 
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: V 
Příloze k vyhlášce v tabulce č. 1 je dimethylether nově 
doplněn jako povolené extrakční rozpouštědlo pro 
přípravu kolagenu a derivátů kolagenu, kromě želatiny, s 
nejvyšším povoleným množstvím reziduí v potravině 3 
mg/kg. Tato skutečnost není v Odůvodnění vyhodnocena. 
V Odůvodnění v této části dopadů je uvedeno, že se 
nově stanovuje pouze změna nejvyššího povoleného 
množství reziduí pro toto extrakční rozpouštědlo. 
Nicméně dle našeho názoru se nejedná o změnu, nýbrž o 
doplnění potravin, u jejichž výroby je možné použití 
dimethyletheru jakožto rozpouštědla se stanovením 
možného množství jeho reziduí v kolagenu a jeho 
derivátů. Považujeme za vhodné tuto část Odůvodnění 
dát do souladu s návrhem vyhlášky a zároveň doplnit v 
této části Odůvodnění případné zdravotní dopady a 
dopady na rodiny, zejména na děti a mládež. 
 

 
Akceptováno. 
Text odůvodnění byl doplněn. 

 
Ministerstvo 
zdravotnictví 
 

 
Bez připomínek. 

 

 
Ministerstvo vnitra 
 

 
Bez připomínek. 
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Ministerstvo 
průmyslu a obchodu 
 

 
Součástí materiálu by měly být srovnávací tabulky ke 
všem předpisům EU, pro které je navrhovaná vyhláška 
transpozičním předpisem. Doporučujeme proto materiál 
doplnit o srovnávací tabulky ke směrnici Komise 
2010/59/EU a směrnici Komise (EU) 2016/1855. 
 

Akceptováno. 
Srovnávací tabulka byla doplněna. 

 V návrhu vyhlášky § 1, odst. 1 doporučujeme slovo 
„upravuje“ nahradit slovem „stanoví“ podle zmocňovacího 
ustanovení uvedeném v § 18 odst. 1 písm. c) zákona č. 
110/1997 Sb. 
 

Vysvětleno. 
Ustanovení je formulováno podle čl. 48 odst. 3 
Legislativních pravidel vlády. 

 
Ministerstvo financí 
 

1. Obecně: Chybí předkládací zpráva (dle čl. 16 odst. 
7 Legislativních pravidel vlády). 

Vysvětleno. 
Předkládací zpráva je podle čl. 16 odst. 7 Legislativních 
pravidel vlády součástí materiálu, kterým se návrh vyhlášky 
předkládá k projednání v pracovních komisích Legislativní 
rady vlády. 
 

 2. K návrhu vyhlášky: V záhlaví vyhlášky je třeba v 
souladu se zavedenou legislativně-technickou praxí 
doplnit čárku za letopočet 2018. 

Akceptováno. 
Text byl upraven. 

 
Ministerstvo 
životního prostředí 
 

 
Bez připomínek. 

 

 
Správa státních 
hmotných rezerv 
 

 
Bez připomínek. 

 

 
Český báňský úřad 
 

 
Bez připomínek. 
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Úřad vlády ČR - 
Odbor kompatibility 
s právem EU 
 

Předkladatel vykazuje v návrhu transpozici směrnic 
uvedených v seznamu v části Po stránce materiální, 
nicméně srovnávací tabulka (dále jen „ST“) je zpracována 
pouze ke směrnici 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. U zbývajících dvou směrnic (směrnice 
2010/59/EU a směrnice 2016/1855) ST postrádáme.  
Předložená ST se liší od té, která je vložena do příslušné 
databáze ISAP. Dále u ustanovení návrhu chybí v 
příslušném sloupci číslo identifikující tento návrh (tj. ID 
návrhu). Příslušný sloupec by rovněž měl spíše než 
název „Číslo Sb. z“ nést název „Číslo Sb. / ID“. 
V ST je dále nutné uvádět ustanovení směrnice v pořadí, 
v jakém po sobě ve směrnici následují. V ST ke směrnici 
2009/32/ES proto není možné vykazovat např. § 2 písm. 
a) a b) vůči čl. 1 odst. 2 písm. a) i b) a Příloze I části II 
poznámkám pod čarou č. 1, 3 a 4. Příloha I část II totiž 
nenásleduje po čl. 1 odst. 2 písm. a) a b) směrnice 
2009/32/ES. 

Akceptováno. 
Srovnávací tabulka byla upravena. 
Při žádosti o přidělení ID na zařazení legislativního návrhu 
týkajícího se extrakčních rozpouštědel do sledování 
legislativního procesu Ministerstvo zemědělství původně 
požadovalo ID ke směrnici 2016/1855, teprve při 
zpracování srovnávací tabulky bylo zjištěno, že je zapotřebí 
zpracovat srovnávací tabulku k původní směrnici 
2009/32/ES. 
ID návrhu bylo do srovnávací tabulky doplněno. 
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 Ze ST ani z odůvodnění návrhu nelze dovodit, jak je resp. 
bude transponováno ustanovení čl. 1 odst. 1 třetí 
pododstavec směrnice 2009/32/ES. Dané ustanovení 
navazuje na negativní vymezení působnosti směrnice 
2009/32/ES v čl. 1 odst. 1 druhém pododstavci. Podle 
posledně zmiňovaného ustanovení se směrnice 
2009/32/ES nevztahuje na extrakční rozpouštědla 
používaná při výrobě potravinářských přídatných látek, 
vitamínů a ostatních doplňků stravy. Ve vztahu k takto 
používaným extrakčním rozpouštědlům je členským 
státům v čl. 1 odst. 1 třetím pododstavci uloženo, aby 
zajistily, že v důsledku tohoto používání nebudou 
potraviny obsahovat rezidua extrakčních rozpouštědel v 
množství nebezpečném lidskému zdraví. V ST vykázané 
ustanovení (§ 3 odst. 4) však nedopadá na případy, kdy 
se v potravině nacházejí rezidua rozpouštědla, které bylo 
použito nikoliv až při výrobě dotčené potraviny, ale už při 
výrobě aditiva resp. doplňku stravy, který byl následně do 
potraviny přidán – tj. případy, které má na mysli čl. 1 odst. 
1 třetí pododstavec směrnice 2009/32/ES. Požadujeme 
proto vysvětlit, jak bude transponováno výše uvedené 
ustanovení směrnice 2009/32/ES. 
 

Akceptováno. 
Ustanovení § 3 odst. 4 bylo upraveno. 

 Rovněž máme za to, že vůči čl. 2 odst. 1 první 
pododstavec směrnice 2009/32/ES je transpoziční vedle 
§ 3 odst. 2 i § 3 odst. 1 návrhu. U článku 2 odst. 1 
druhého pododstavce je na místě v ST nahradit § 3 odst. 
1 větou „Nerelevantní pro transpozici“ a odkazem na 
poznámku. V poznámce lze uvést vysvětlení v tom 
smyslu, že z právní úpravy jako celku plyne, že ČR v 
souladu s čl. 2 odst. 1 druhém pododstavcem směrnice 
2009/32/ES nestanoví žádné požadavky, které by šly nad 
její rámec. Česká republika totiž naplňuje shora uvedený 
závazek tím, že se zdržuje toho, aby stanovila 
požadavky, které by šly nad rámec směrnice 2009/32/ES. 
Není proto co vykázat. Obdobně to platí o čl. 2 odst. 2. 

Akceptováno. 
Srovnávací tabulka byla upravena. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNB5FEWVDD)



 7   

 Dále, návrh vyhlášky ruší vyhlášku č. 4/2008 Sb., kterou 
se stanoví druhy a podmínky použití přídatných látek a 
extrakčních rozpouštědel při výrobě potravin a její novely. 
Tím mj. odstraňuje úpravu týkající se potravinářských 
přídatných látek, která je duplicitní s nařízením 
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 
o potravinářských přídatných látkách. Tuto skutečnost je 
nutné v první řadě uvést v části odůvodnění týkající se 
zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s právem 
EU. 
 

Akceptováno. 
Text odůvodnění byl doplněn. 
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 K § 1 odst. 2: 
 
Ustanovení vymezuje, na která extrakční rozpouštědla se 
tato vyhláška nevztahuje. Stanoví, že se nevztahuje na 
extrakční rozpouštědla použitá při výrobě přídatných 
látek, vitamínů, minerálních látek a doplňků stravy. 
Směrnice 2009/32/ES v čl. 1 odst. 1 druhém pododstavci 
stanoví, že se směrnice „nevztahuje na extrakční 
rozpouštědla, která jsou používána při výrobě 
potravinářských přídatných látek, vitamínů a ostatních 
doplňků stravy, pokud tyto potravinářské přídatné látky, 
vitaminy a ostatní doplňky stravy nejsou uvedeny v 
příloze I“.  
Máme za to, že by výčet za slovy „při výrobě“ měl 
obsahovat toliko potravinářské přídatné látky (včetně 
vitamínů a minerálních látek, které jsou určeny pro použití 
jako potravinářská přídatná látka) a doplňky stravy 
(včetně vitamínů a minerálních látek jako doplňků stravy) 
a nikoliv již samostatně uváděné vitamíny a minerální 
látky. Při samostatném vypíchnutí vitamínů a minerálních 
látek totiž mohou vznikat pochybnosti ohledně toho, zda 
se právní úprava má či nemá použít na výrobu vitamínů 
resp. minerálních látek, které nejsou určeny ani pro 
použití jako potravinářská přídatná látka, ani 
nepředstavují doplněk stravy (a pokud takové nejsou, 
není důvod, aby byly výslovně vypichovány). Podle 
našeho názoru směrnice nezamýšlela vyjmout ze své 
působnosti extrakční rozpouštědla používána při výrobě 
něčeho jiného, než pouze potravinářských přídatných 
látek a doplňků stravy (i pod výslovně ve směrnici 
uvedenými „vitamíny“ jsou směrnicí dle našeho názoru 
myšleny doplňky stravy, jak vyplývá z formulace 
„vitamínů a ostatních doplňků stravy“). 
Nadto máme za to, že ustanovení § 1 odst. 2 by mělo být 
doplněno o transpozici čl. 1 odst. 1 druhého pododstavce 
konec věty: „ , pokud tyto potravinářské přídatné látky, 
vitamíny a ostatní doplňky stravy nejsou uvedeny v 
příloze I“.  
Požadujeme upravit § 1 odst. 2 ve smyslu výše 
uvedených připomínek, nebo navrženou úpravu vysvětlit. 
 

Akceptováno. 
Text byl upraven. 
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 § 2 písm. e): 
 
Požadujeme ve vymezení požadavku v § 2 písm. e) 
nahradit slova „požadavek, kdy použití extrakčního 
rozpouštědla vede“ slovy „požadavek, aby použití 
extrakčního rozpouštědla vedlo“. 
 

Akceptováno. 
Text byl upraven. 

 K § 3 odst. 1: 
 
Ustanovení je formulováno tak, že z něj není jasné, zda 
tabulky č. 1 a 2 stanoví pouze seznam povolených 
extrakčních rozpouštědel, nebo jsou jimi stanoveny i 
podmínky použití a nejvyšší povolená množství reziduí. 
Ustanovení zní: „Extrakční rozpouštědla povolená pří 
výrobě potravin, pro něž jsou stanoveny podmínky jejich 
použití a nejvyšší povolená množství reziduí extrakčních 
rozpouštědel v potravině, stanoví tabulky č. 1 a 2 v 
příloze k této vyhlášce.“. Jelikož podmínky použití 
povolených extrakčních rozpouštědel a nejvyšší povolená 
množství jejich reziduí jsou stanoveny v tabulkách č. 1 a 
2 přílohy, je na místě formulace: „(E)xtrakční 
rozpouštědla povolená při výrobě potravin, podmínky 
jejich použití a nejvyšší povolená množství reziduí těchto 
extrakčních rozpouštědel v potravině stanoví tabulky čl. 1 
a 2 v příloze k této vyhlášce.“. 
Požadujeme upravit § 3 odst. 1 ve smyslu výše uvedené 
připomínky. 
 

Akceptováno. 
Text byl upraven. 
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 K § 3 odst. 2 písm. f): 
 
Předkladatel uvádí, že lze užít jako extrakční 
rozpouštědlo též „aceton s výjimkou výroby olivového 
oleje z olivových prokrutin“. Směrnice 2009/32/ES (pozn. 
pod čarou č. 2 přílohy č. 1) však používá odlišnou 
terminologii a hovoří o rafinaci oleje. Domníváme se, že 
„výroba“ je pojmem širším, než pojem „rafinace“, neboť 
ten obecně znamená technologický postup, kterým se 
vstupní surovina zbavuje nečistot. 
Doporučujeme ve vyhlášce používat pojem „rafinace“, 
případně termínový odklon vysvětlit v odůvodnění. 
 

Akceptováno. 
Text byl upraven. 

 K § 3 odst. 4: 
 
Nejvyšší povolená množství reziduí povolených 
extrakčních rozpouštědel jsou stanovena nejen v tabulce 
č. 2, ale rovněž v tabulce č. 1 přílohy.  
Požadujeme proto slova „stanovené v tabulce č. 2“ 
nahradit slovy „stanovené v tabulce č. 1 nebo č. 2“, nebo 
navrženou úpravu vysvětlit. 
 

Akceptováno. 
Text byl upraven. 
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 K § 3 odst. 5 písm. a): 
 
Směrnice 2009/32/ES ve svém čl. 3 ukládá členským 
státům, aby přijaly „veškerá nezbytná opatření, aby látky 
a materiály uvedené v příloze I jako extrakční 
rozpouštědla splňovala tato obecná a zvláštní kritéria 
čistoty: a) nesmějí obsahovat toxikologicky nebezpečné 
množství žádného prvku ani látky; b) nesmějí, aniž jsou 
dotčeny odchylky případně obsažené ve zvláštních 
kritériích čistoty přijatých podle čl. 4 písm. d), obsahovat 
více než 1 mg/kg arzenu nebo více než 1 mg/kg olova“. 
Obecné kritérium stanovené v čl. 3 písm. b) je 
transponováno do § 3 odst. 5 písm. b) návrhu. Pokud 
však jde o obecné kritérium podle čl. 3 písm. a), 
nepovažujeme za jeho dostatečnou transpozici úpravu v 
§ 3 odst. 5 písm. a). Uvedené ustanovení návrhu stanoví, 
že extrakční rozpouštědla „nesmí obsahovat … 
toxikologicky nebezpečné množství látek ve smyslu 
obecných a zvláštních kritérií čistoty stanovených v 
tabulkách č. 1 a 2 v příloze k této vyhlášky“. Podle 
našeho názoru tabulky č. 1 a 2 žádná kritéria čistoty 
(pravidla ohledně maximální míry znečistění rozpouštědla 
jinými prvky či látkami) nestanoví. 
Požadujeme proto dané ustanovení uvést do souladu s 
čl. 3 písm. a) směrnice 2009/32/ES, nebo vysvětlit. 
 

Akceptováno. 
Vyhláška kritéria čistoty nestanoví, ustanovení § 3 odst. 5 
písm. a) bylo v tomto smyslu upraveno. 

 K § 4 odst. 1 písm. b): 
 
V § 4 odst. 1 písm. b) postrádáme transpozici požadavku 
čl. 7 odst. 1 písm. d) směrnice 2009/32/ES 
formulovaného slovy „usazeného ve Společenství“.  
Požadujeme proto doplnit transpozici uvedeného 
požadavku. 
 

Akceptováno. 
Text byl upraven. 
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 K § 7: 
 
Transpoziční lhůta u směrnice 2016/1855 vyprší dne 
9. listopadu 2018.  
Požadujeme proto stanovit účinnost návrhu ke dni 
9. listopadu 2018. 
 

Akceptováno. 
Text byl upraven. 

 
Úřad vlády ČR – 
vedoucí Úřadu vlády 
ČR 
 

 
Bez připomínek. 
 

 

 
Úřad pro ochranu 
hospodářské soutěže 
 

 
Bez připomínek. 
 

 

 
Český úřad 
zeměměřičský a 
katastrální 
 

 
Bez připomínek. 
 

 

 
Úřad průmyslového 
vlastnictví 
 

 
Bez připomínek. 
 

 

 
Český statistický 
úřad 
 

 
Bez připomínek. 
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Český 
telekomunikační úřad 
 

 
Doporučující připomínky 
1. Doporučujeme v úvodní větě slova „zákona č. 
119/2000 Sb.“ a čárku vypustit, slova „zákona č. 
146/2002 Sb., zákona č. 131/2003 Sb., zákona č. 
274/2003 Sb.“ a čárku vypustit, slova „zákona č. 
120/2008 Sb.“ a čárku vypustit a slova „zákona č. 
26/2017 Sb.“ vypustit. 
     Odůvodnění:  
Podle ustanovení čl. 65 odst. 2 LPV platí, že cituje-li se 
jednotlivé ustanovení právního předpisu, který byl 
novelizován několikrát, uvedou se kromě původního 
právního předpisu jen ty novely, kterými bylo toto 
ustanovení novelizováno a v jejichž znění je citované 
ustanovení platné v době citace. Vzhledem k tomu, že v 
úvodní větě návrhu vyhlášky se cituje konkrétní 
ustanovení zákona, je aplikace tohoto ustanovení 
nevyhnutelná, proto doporučujeme vypustit zákon č. 
119/2000 Sb., zákon č. 146/2002 Sb., zákon č. 131/2003 
Sb., zákon č. 274/2003 Sb., zákon č. 120/2008 Sb. a 
zákon č. 26/2017 Sb., neboť těmito zákony nebylo 
zmocňovací ustanovení obsažené v § 18 odst. 1 písm. c) 
zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových 
výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících 
zákonů, novelizováno. 
 

 
Akceptováno. 
Text byl upraven. 

 
Státní úřad pro 
jadernou bezpečnost 
 

 
Bez připomínek. 
 

 

 
Nejvyšší kontrolní 
úřad  
 

 
Bez připomínek. 
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Hospodářská komora 
ČR 
 
 

 
Bez připomínek. 
 

 

 
Českomoravská 
konfederace 
odborových svazů 
 

 
Bez připomínek. 
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