
I I I .  

N á v r h  

ZÁKON 
ze dne ………………..... 2019, 

kterým se mění zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a 
o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 

a další související zákony 
 

 
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 

 
ČÁST PRVNÍ 

Změna zákona o potravinách a tabákových výrobcích 
 

Čl. I 
 

 
 Zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění 
některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 119/2000 Sb., zákona č. 306/2000 Sb., 
zákona č. 146/2002 Sb., zákona č. 131/2003 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona 
č. 94/2004 Sb., zákona č. 316/2004 Sb., zákona č. 558/2004 Sb., zákona č. 392/2005 Sb., 
zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 229/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona 
č. 120/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., 
zákona č. 279/2013 Sb., zákona č. 139/2014 Sb., zákona č. 180/2016 Sb., zákona 
č. 26/2017 Sb., zákona č. 183/2017 Sb. a zákona č. 302/2017 Sb., se mění takto: 

1. V poznámce pod čarou č. 18 se věty první a devátá zrušují. 

2. V poznámce pod čarou č. 19 se věty první, čtvrtá, sedmá, desátá, osmnáctá, dvacátá 
pátá, dvacátá sedmá, třicátá třetí, třicátá sedmá, čtyřicátá druhá, čtyřicátá osmá, 
padesátá druhá až padesátá pátá, padesátá sedmá, šedesátá, šedesátá šestá a 
šedesátá sedmá zrušují a na konci textu se doplňují věty: 

„Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2283 ze dne 25. listopadu 2015 
o nových potravinách, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 
a o zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 a nařízení Komise (ES) 
č. 1852/2001. 
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 ze dne 15. března 2017 o úředních 
kontrolách a jiných úředních činnostech prováděných s cílem zajistit uplatňování 
potravinového a krmivového práva a pravidel týkajících se zdraví zvířat a dobrých životních 
podmínek zvířat, zdraví rostlin a přípravků na ochranu rostlin, o změně nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, (ES) č. 396/2005, (ES) č. 1069/2009, (ES) 
č. 1107/2009, (EU) č. 1151/2012, (EU) č. 652/2014, (EU) 2016/429 a (EU) 2016/2031, 
nařízení Rady (ES) č. 1/2005 a (ES) č. 1099/2009 a směrnic Rady 98/58/ES, 1999/74/ES, 
2007/43/ES, 2008/119/ES a 2008/120/ES a o zrušení nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (ES) č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004, směrnic Rady 89/608/EHS, 89/662/EHS, 
90/425/EHS, 91/496/EHS, 96/23/ES, 96/93/ES a 97/78/ES a rozhodnutí Rady 92/438/EHS 
(nařízení o úředních kontrolách). 
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Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/1182 ze dne 20. dubna 2017, kterým se 
doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde 
o klasifikační stupnice Unie pro jatečně upravená těla skotu, prasat a ovcí a o ohlašování 
tržních cen některých kategorií jatečně upravených těl a živých zvířat. 
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/456 ze dne 19. března 2018 o procedurálních krocích 
konzultačního postupu pro určování statusu nových potravin v souladu s nařízením 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2283 o nových potravinách. 
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/574 ze dne 15. prosince 2017 o technických normách 
pro zavedení a provoz systému sledovatelnosti tabákových výrobků. 
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2018/576 ze dne 15. prosince 2017 o technických 
normách pro bezpečnostní prvky používané na tabákové výrobky. 
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/775 ze dne 28. května 2018, kterým se stanoví 
pravidla pro použití čl. 26 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 
o poskytování informací o potravinách spotřebitelům, pokud jde o pravidla pro uvádění země 
původu nebo místa provenience primární složky potraviny.“. 

3. V § 2 odst. 1 písm. a) se slova „doplňující odborný posudek“ nahrazují slovy „druhé 
odborné stanovisko“. 

 
CELEX: 32017R0625 

4. V § 2 odst. 1 písm. o) se slova „a maso krokodýlů“ nahrazují slovy „, maso krokodýlů 
a hmyz určený k lidské spotřebě a výrobky získané zpracováním tohoto hmyzu nebo 
dalším zpracováním takto zpracovaných výrobků“. 

5. V § 2 odst. 2 písm. p) se slova „a není výrobcem, dovozcem ani maloobchodním 
prodejcem tabákových výrobků nebo výrobků souvisejících s tabákovými výrobky“ 
nahrazují slovy „, není výrobcem ani dovozcem tabákových výrobků nebo výrobků 
souvisejících s tabákovými výrobky a předchází první maloobchodní prodejně, kde se 
tabákové výrobky nebo výrobky související s tabákovými výrobky uvádějí na trh“. 

6. Poznámka pod čarou č. 24 zní: 
 
„24) Například nařízení Komise (ES) č. 669/2009 ze dne 24. července 2009, kterým se 

provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004, pokud jde o zesílené 
úřední kontroly dovozu některých krmiv a potravin jiného než živočišného původu, a 
kterým se mění rozhodnutí 2006/504/ES, prováděcí nařízení Komise (EU) č. 884/2014 
ze dne 13. srpna 2014, kterým se stanoví zvláštní podmínky dovozu některých krmiv a 
potravin z některých třetích zemí v důsledku rizika kontaminace aflatoxiny a kterým se 
zrušuje nařízení (ES) č. 1152/2009, prováděcí nařízení Komise (EU) č. 885/2014 ze dne 
13. srpna 2014, kterým se stanoví zvláštní podmínky pro dovoz okry a listů curry z Indie a 
zrušuje prováděcí nařízení (EU) č. 91/2013, prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/186 ze 
dne 2. února 2017, kterým se stanoví zvláštní podmínky použitelné pro vstup zásilek 
z některých třetích zemí do Unie v důsledku mikrobiologické kontaminace a kterým se 
mění nařízení (ES) č. 669/2009, prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/175 ze dne 
5. února 2015, kterým se ukládají zvláštní podmínky použitelné na dovoz guarové gumy 
pocházející nebo zasílané z Indie vzhledem k rizikům kontaminace pentachlorfenolem a 
dioxiny.“. 
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7. V § 3 odst. 1 písm. i) se za slovo „podnikání“ vkládají slova „a konkrétní činnosti, 
kterou provozuje“. 

 
CELEX: 32017R0625 

8. V § 3 odst. 1 písm. l) se za slova „bezpečnosti potraviny“ vkládají slova „, zaznamenat 
datum rozbalení potraviny“. 

9. V § 3 odst. 1 písm. q) úvodní části ustanovení se za slovo „trh“ vkládají slova 
„, odděleně umístit a připojit informaci o vyřazení“. 

10. V § 3 odst. 1 písm. q) bodu 1 se text „e)“ nahrazuje slovy „f) nebo v § 10 odst. 4 písm. 
b)“. 

11. V § 3 odst. 1 písm. r) se slova „byl k dispozici doklad o původu zboží“ nahrazují slovy 
„byly splněny požadavky nařízení Komise (EU) č. 931/2011; v ostatních případech 
musí zabezpečit, aby byl k dispozici doklad o původu zboží s uvedením označení 
šarže, nebo není-li právním předpisem upravujícím potraviny vyžadováno označení 
šarže, s uvedením označení dodávky nebo zásilky“. 

12. V § 3 odst. 1 se písmeno s) zrušuje a dosavadní písmeno t) se označuje jako 
písmeno s). 

13. V § 3 odst. 4 písm. b) se slova „určená místa vstupu nebo určená místa dovozu 
stanovená prováděcím právním předpisem“ nahrazují slovy „stanoviště hraniční 
kontroly nebo jiná kontrolní místa než jsou stanoviště hraniční kontroly“. 

 
CELEX: 32017R0625 

14. V § 3d odst. 1 závěrečné části ustanovení se slova „v listinné podobě nebo 
v elektronické podobě dálkovým přenosem dat její uvedení formou zaslání českého 
textu označení, včetně povinných informací o potravinách, který bude uveden na 
obale nebo etiketě potraviny“ nahrazují slovy „její uvedení v českém jazyce 
prostřednictvím formuláře zveřejněného na internetových stránkách ministerstva“. 

15. V § 3d odst. 3 se slova „informovat orgán dozoru příslušný podle § 16 odst. 4 a 5“ 
nahrazují slovy „v souladu s právním předpisem upravujícím v návaznosti na přímo 
použitelný předpis Evropské unie rozsah informačních povinností61) informovat orgán 
dozoru podle § 16 odst. 4 nebo 5“. 

 
Poznámka pod čarou č. 61 zní: 
 
 „61) Vyhláška č. 172/2015 Sb., o informační povinnosti příjemce potravin v místě určení, 

ve znění vyhlášky č. 141/2017 Sb.“. 
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16. V § 4 odstavec 4 zní: 

 
„(4) Žádost podle odstavce 3 musí obsahovat jméno, příjmení, datum narození a 

místo pobytu žadatele, jde-li o fyzickou osobu, případně jméno, příjmení, datum narození a 
místo pobytu odpovědného zástupce žadatele, je-li ustanoven, nebo obchodní firmu a její 
sídlo, identifikační číslo osoby, jméno, příjmení a místo pobytu osoby, která je statutárním 
orgánem právnické osoby, nebo osob, které jsou jeho členy, jde-li o právnickou osobu, 
adresu ozařovny a úředně ověřený podpis žadatele, předmět a rozsah činnosti, pro kterou je 
schválení žádáno, místo provozování činnosti, způsob jejího zabezpečení a zdůvodnění 
technologické potřeby ozařování potravin. Žádost podle odstavce 3 musí být doložena 
povolením Státního úřadu pro jadernou bezpečnost k nakládání se zdroji ionizujícího záření, 
včetně typového schválení zdroje ionizujícího záření, analýzou rizik a kritických kontrolních 
bodů možného porušení zdravotní nezávadnosti potravin podle nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004, specifikací zdrojů záření, sanitačním řádem a 
dokumentací podle odstavce 2.“. 

17. V § 4 odstavec 8 zní: 

 
„(8) Potraviny ozářené ionizujícím zářením v členských státech Evropské unie, které 

nejsou určeny konečnému spotřebiteli ani provozovateli potravinářského podniku, který 
provozuje stravovací službu, musí být při uvádění na trh v České republice doprovázeny 
dokumentací s údaji o jménu a adrese schválené ozařovny, která ozáření provedla, nebo 
o jejím referenčním číslu a údajem o způsobu ozáření jednotlivých druhů potravin.“. 

18. Poznámka pod čarou č. 27 zní: 

 
„27) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013. 
     Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/1182.“. 

19. V § 6 odst. 1 písm. c) se slova „, u nápoje obsahujícího více než 20 % objemových 
alkoholu“ zrušují. 

20. V § 10 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno f), která 
včetně poznámky pod čarou č. 62 znějí: 

 
„f) obsahující látky v rozporu s požadavky na složení doplňků stravy nebo látky zakázané při 

výrobě potravin podle vyhlášky o doplňcích stravy a složení potravin62). 
______________________________________ 
 

62) Vyhláška č. 58/2018 Sb., o doplňcích stravy a složení potravin.“. 

21. V § 11 odst. 2 se za větu první vkládá věta „Tato povinnost se nevztahuje na nápoje 
s obsahem alkoholu nad 0,5 % objemových.“. 

22. V § 12c se doplňují odstavce 5 a 6, které znějí: 
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„(5) Výrobce a dovozce tabákových výrobků poskytnou vzorky tabákových výrobků, 
které jsou uváděny na trh, Státní zemědělské a potravinářské inspekci nebo Ministerstvu 
financí na základě jejich písemné žádosti. Vzorky musí být poskytnuty ve formátu 
jednotkových balení a musí obsahovat použitý bezpečnostní prvek. 
 
 (6) Státní zemědělská a potravinářská inspekce nebo Ministerstvo financí na 
vyžádání poskytne vzorky tabákových výrobků poskytnuté podle odstavce 5 Evropské 
komisi.“. 
 
CELEX: 32018D0576 

23. V § 12h odst. 2 úvodní části ustanovení se slova „nebo vnějším“ nahrazují slovy „a 
vnějším“. 

24. V § 12h odst. 2 písm. a) se slova „až d)“ nahrazují slovy „a c); čisté množství může 
být uvedeno i v ml“.  

25. V § 12h odst. 3 se slova „jednotková balení obsahovala“ nahrazují slovy „jednotková 
balení a vnější balení obsahovala přiložený“. 

26. V § 12h odst. 7 se číslo „3“ nahrazuje číslem „2“. 

27. V § 12i odst. 3 se slovo „může“ nahrazuje slovy „nebo krajské hygienické stanice jsou 
oprávněny“. 

28. Za § 13e se vkládá skupinový nadpis „Sledovatelnost tabákových výrobků“. 

29. V § 13f se nadpis zrušuje. 

30. Za § 13f se vkládá nový § 13g, který zní: 

 
„§ 13g 

 
 (1) Státní zemědělská a potravinářská inspekce je národním správcem podle čl. 25 
odst. 1 písm. k) prováděcího nařízení Komise (EU) 2018/574. Státní tiskárna cenin, s. p. 
(dále jen „Státní tiskárna cenin“) je vydavatelem jedinečného identifikátoru podle čl. 3 
prováděcího nařízení Komise (EU) 2018/574.  
 
 (2) Státní zemědělská a potravinářská inspekce je oprávněna uzavírat další dohody 
o úrovni služeb s poskytovatelem sekundárního úložiště podle čl. 27 odst. 11 prováděcího 
nařízení Komise (EU) 2018/574.  
 
 (3) V případě odesílání a překládky jednotkových nebo skupinových balení 
tabákových výrobků s celkovou hmotností nižší než 10 kg určených mimo Evropskou unii lze 
povinnost podle čl. 32 odst. 1 písm. c) až e) prováděcího nařízení Komise (EU) 2018/574 
splnit poskytnutím přístupu k záznamům systému sledování zásilek, který patří provozovateli 
logistických nebo poštovních služeb. 
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 (4) Osoba jako nezávislá třetí strana, která dodala a nainstalovala prostředek k 
ověření neoprávněné manipulace, předloží po jeho instalaci bez zbytečného odkladu Státní 
zemědělské a potravinářské inspekci a Evropské komisi prohlášení, že instalovaný 
prostředek splňuje požadavky čl. 7 odst. 2 prováděcího nařízení Komise (EU) 2018/574. 
 

(5) Státní tiskárna cenin na žádost Státní zemědělské a potravinářské inspekce v 
odůvodněných případech neprodleně deaktivuje  

 
a) identifikační kód hospodářského subjektu podle čl. 15 odst. 4 prováděcího nařízení 

Komise (EU) 2018/574, 
b) identifikační kód zařízení podle čl. 17 odst. 4 prováděcího nařízení Komise (EU) 

2018/574 nebo 
c) identifikační kód stroje podle čl. 19 odst. 4 prováděcího nařízení Komise (EU) 2018/574  

a o deaktivaci kódu informuje Státní zemědělskou a potravinářskou inspekci. 
 
(6) Státní zemědělská a potravinářská inspekce s uvedením důvodů informuje 

o deaktivaci kódu podle odstavce 5 písm. a) a b) hospodářský subjekt nebo provozovatele 
první maloobchodní prodejny a o deaktivaci kódu podle odstavce 5 písm. c) informuje 
výrobce nebo dovozce tabákových výrobků.“. 
 
CELEX: 32018R0574 

31. Poznámka pod čarou č. 52 se včetně odkazů na poznámku pod čarou zrušuje. 

32. V § 15 se na konci odstavce 4 doplňuje věta „Ministerstvo předá a aktualizuje 
kontaktní údaje styčných míst podle čl. 103 nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2017/625 Evropské komisi a členským státům Evropské unie.“. 

 
CELEX: 32017R0625 

33. V § 15 odstavec 7 zní: 

 
„(7) Ministerstvo je kontaktním místem, koordinuje přípravu, zpracování a zveřejnění 

a zajistí předložení víceletého vnitrostátního plánu kontrol podle čl. 109 až 111 nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 a výroční zprávy o prováděných kontrolách 
podle čl. 113 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625.“. 
 
CELEX: 32017R0625 

34. V § 15 odst. 8 písmeno d) zní: 

 
„d) o určení a následně určí, zda potravina, kterou provozovatel potravinářského podniku 

hodlá uvádět na trh, spadá do oblasti působnosti nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (EU) 2015/2283,“. 

 
CELEX: 32015R2283 
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35. Poznámka pod čarou č. 15c se včetně odkazu na poznámku pod čarou zrušuje. 

36. V § 15 odst. 12 se na konci textu písmene b) doplňují slova „výrobců, dovozců, 
maloobchodních prodejců a distributorů tabákových výrobků a výrobků souvisejících 
s tabákovými výrobky a“. 

37. V § 15a se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena e) až 
l), která znějí: 

 
„e) určí na návrh Státní zemědělské a potravinářské inspekce stanoviště hraniční kontroly 

podle čl. 59 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625, 
 
f) zruší na návrh Státní zemědělské a potravinářské inspekce určení stanoviště hraniční 

kontroly podle čl. 62 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625, 
 
g) uvědomí podle čl. 62 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 

Evropskou komisi a ostatní členské státy Evropské unie o tom, že určení stanoviště 
hraniční kontroly bylo zrušeno, a o důvodech tohoto zrušení, 

 
h) pozastaví na návrh Státní zemědělské a potravinářské inspekce určení stanoviště hraniční 

kontroly podle čl. 63 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 a za 
podmínek stanovených čl. 63 odst. 4 tohoto nařízení toto pozastavení zruší, 

 
i) zveřejní na svých internetových stránkách aktualizovaný seznam stanovišť hraniční 

kontroly na území České republiky, 
 
j) určí na návrh Státní zemědělské a potravinářské inspekce národní referenční laboratoř 

podle čl. 100 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625, 
 
k) zpracuje a aktualizuje pohotovostní plány pro potraviny podle čl. 115 odst. 1 až 3 nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625, 
 
l) informuje Evropskou komisi podle čl. 124 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(EU) 2017/625 o kontrolách, které plánuje třetí země provést v České republice.“. 
 
CELEX: 32017R0625 

38. V § 15b se doplňuje odstavec 6, který zní: 

 
„(6) Ministerstvo oznámí Evropské komisi jmenování vydavatele jedinečného 

identifikátoru a jeho identifikační kód podle čl. 3 odst. 6 prováděcího nařízení Komise (EU) 
2018/574 a zveřejní údaje o vydavateli jedinečného identifikátoru podle čl. 3 odst. 7 
prováděcího nařízení Komise (EU) 2018/574.“. 
 
CELEX: 32018R0574 

39. V § 16 odstavce 7 a 8 znějí: 

 
„(7) Orgán dozoru připraví kontrolní vzorek, který v případě, že kontrolovaná osoba 

při odběru vzorku požádá o odběr vzorku pro druhé odborné stanovisko, rozdělí na dva či 
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více vzorků o stejné velikosti, z nichž jeden předá kontrolované osobě pro druhé odborné 
stanovisko a zbývající si ponechá. Vzorek pro druhé odborné stanovisko se při odběru 
kontrolního vzorku podle věty první neodebere a kontrolované osobě nepředá v případě, že 
to není vhodné nebo technicky proveditelné zejména s ohledem na rozšíření a rozložení 
nebezpečí u zboží, malé množství dostupného substrátu nebo náchylnost vzorků nebo zboží 
k rychlé zkáze. Pokud není možné odebrat vzorek pro druhé odborné stanovisko, informuje 
o této skutečnosti orgán dozoru kontrolovanou osobu. Vzorky se zapečetí, označí a 
uchovávají způsobem stanoveným prováděcím právním předpisem. O tomto postupu 
provede orgán dozoru písemný záznam. 
 

(8) V případě kontroly prodeje na dálku se vzorek pro druhé odborné stanovisko 
neposkytuje. Tím není dotčeno právo na druhé odborné stanovisko, které opravňuje 
provozovatele požádat o dokumentární přezkum podle čl. 35 odst. 1 nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2017/625.“. 
 
CELEX: 32017R0625 

40. V § 16 odst. 11 větě druhé se za slovo „nákladů“ vkládají slova „pro účely výpočtu 
skutečných nákladů“ a za slovo „podniku“ se vkládají slova „podle čl. 82 odst. 1 
písm. b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625“. 

 
CELEX: 32017R0625 

41. Poznámky pod čarou č. 15g a 15h znějí: 

 
„15g) Čl. 34 až 42 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625. 
  15h) Čl. 79 odst. 2 písm. c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625.“.  
 
CELEX: 32017R0625 

42. V § 16 odst. 13 se slova „, které vznikly v souvislosti se vstupem potravin ze třetích 
zemí podle přímo použitelného předpisu Evropské unie o úředních kontrolách15j)“ 
nahrazují slovy „pro účely výpočtu skutečných nákladů, které vznikly v souvislosti se 
vstupem potravin ze třetích zemí podle čl. 47 odst. 1 písm. d), e) nebo f) nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 a přímo použitelných předpisů 
Evropské unie upravujících dovoz některých potravin ze třetích zemí24)“. 

 
CELEX: 32017R0625 
 
Poznámka pod čarou č. 15j se zrušuje. 

43. V § 16 odst. 14 se za větu první vkládá věta „V případě kontroly dovozu spočívající 
výhradně v kontrole dokladů v souladu s čl. 3 bod 41 a čl. 79 odst. 4 nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625, která trvá nejvýše 1 hodinu, se 
náklady nehradí.“. 

 
CELEX: 32017R0625 
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44. V § 17 odst. 1 se písmeno t) zrušuje. 
Dosavadní písmena u) až z) se označují jako písmena t) až y). 

45. V § 17c odst. 4 písmeno a) včetně poznámky pod čarou č. 63 zní: 

 
„a) nezajistí, aby tyto výrobky splňovaly požadavky na složení, vzhled, jakost a vlastnosti 

stanovené vyhláškou o elektronických cigaretách, náhradních náplních do nich a bylinných 
výrobcích určených ke kouření64), 

________________________________ 
63) Vyhláška č. 37/2017 Sb., o elektronických cigaretách, náhradních náplních do nich a 

bylinných výrobcích určených ke kouření.“. 
 
Dosavadní písmena a) a b) se označují jako b) a c). 

46. V § 17e se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který 
zní: 

 
„(2) Osoba jako nezávislá třetí strana se dopustí přestupku tím, že nepředloží Státní 

zemědělské a potravinářské inspekci nebo Evropské komisi prohlášení podle § 13g odst. 4.“. 

47. V § 17f písm. a) se slovo „x)“ nahrazuje slovem „w)“. 

48. V § 17f písm. b) se slova „u) nebo z)“ nahrazují slovy „t) nebo y)“. 

49. V § 17f písm. c) se slova „v) nebo w)“ nahrazují slovy „u) nebo v)“. 

50. V § 17f písm. d) se slova „, t) nebo y)“ nahrazují slovy „nebo x)“. 

51. V § 17i odst. 1 písm. c) se slova „v), x) a y)“ nahrazují slovy „u), w) a x)“. 

52. V § 18 odst. 1 se písmena n) a q) zrušují. 

 
Dosavadní písmena o) a p) se označují jako písmena n) a o) a dosavadní písmena r) až u) 
se označují jako písmena p) až s). 
 
 

Čl. II 
 

Přechodné ustanovení 
 

 
Potraviny uvedené na trh nebo označené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, 

které jsou v souladu s požadavky zákona č. 110/1997 Sb., ve znění účinném do dne nabytí 
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účinnosti tohoto zákona, ale nejsou v souladu s požadavky zákona č. 110/1997 Sb., ve znění 
účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, mohou být prodávány do vyčerpání zásob. 

 
 

ČÁST DRUHÁ 
 

Změna zákona o Státní zemědělské a potravinářské inspekci 

Čl. III 
Zákon č. 146/2002 Sb., o Státní zemědělské a potravinářské inspekci a o změně 

některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 94/2004 Sb., zákona č. 316/2004 Sb., 
zákona č. 321/2004 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 120/2008 Sb., zákona 
č. 281/2009 Sb., zákona č. 291/2009 Sb., zákona č. 407/2012 Sb., zákona č. 308/2013 Sb., 
zákona č. 138/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 180/2016 Sb., zákona 
č. 243/2016 Sb., zákona č. 26/2017 Sb., zákona č. 65/2017 Sb., zákona č. 183/2017 Sb. a 
zákona č. 302/2017 Sb., se mění takto: 

1. Za § 1 se vkládá nový § 1a, který zní: 
„§ 1a 

 
Při uvádění na trh nebo do oběhu potravin, zemědělských výrobků nebo tabákových 

výrobků prostřednictvím prodeje na dálku je dána územní působnost inspektorátu, v jehož 
působnosti podle § 1 odst. 2 písm. a) až g) má provozovatel sídlo; není-li sídlo provozovatele 
známo, nebo je mimo území České republiky, náleží územní působnost tomu inspektorátu, 
jehož inspektor ve věci učinil úkon předcházející kontrole nebo kontrolní úkon podle 
kontrolního řádu jako první.“. 

2. V § 2 se písmeno a) zrušuje a dosavadní písmena b) až d) se označují jako písmena 
a) až c). 

3. V § 2 se na konci textu písmene a) doplňují slova „, který je určený ke konzumaci 
člověkem nebo u něhož lze důvodně předpokládat, že ho člověk bude konzumovat“. 

4. V § 3 odst. 1 písm. a) se slova „mezinárodními smlouvami“ nahrazují slovy 
„vyhlášenými mezinárodními smlouvami, kterými je Česká republika vázána, (dále jen 
„mezinárodní smlouvy“)“. 

5. V § 3 odst. 2 písmeno b) včetně poznámky pod čarou č. 46 zní: 

„b) postupuje podle čl. 137 a 138 přímo použitelného předpisu Evropské unie o úředních 
kontrolách46), popřípadě dalšími opatřeními podle § 4c odst. 3 a § 5 odst. 1 tohoto 
zákona ukládá povinnosti a stanovuje lhůty k jejich splnění, a to i v průběhu kontroly, a 
po dobu potřebnou k provedení kontroly je oprávněna přijímat předběžná opatření 
s cílem zabránit riziku závažné újmy zájmům spotřebitelů, a to i u jiných než 
kontrolovaných osob, 

___________________________________ 
46) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 ze dne 15. března 2017 

o úředních kontrolách a jiných úředních činnostech prováděných s cílem zajistit 
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uplatňování potravinového a krmivového práva a pravidel týkajících se zdraví zvířat a 
dobrých životních podmínek zvířat, zdraví rostlin a přípravků na ochranu rostlin, 
o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, (ES) č. 396/2005, 
(ES) č. 1069/2009, (ES) č. 1107/2009, (EU) č. 1151/2012, (EU) č. 652/2014, (EU) 
2016/429 a (EU) 2016/2031, nařízení Rady (ES) č. 1/2005 a (ES) č. 1099/2009 a 
směrnic Rady 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES a 2008/120/ES a 
o zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004, 
směrnic Rady 89/608/EHS, 89/662/EHS, 90/425/EHS, 91/496/EHS, 96/23/ES, 96/93/ES 
a 97/78/ES a rozhodnutí Rady 92/438/EHS (nařízení o úředních kontrolách).“.  

 
  CELEX: 32017R0625 

6. V § 3 odst. 3 písm. b) úvodní části ustanovení a bodu 3 se slova „doplňující odborný 
posudek“ nahrazují slovy „druhé odborné stanovisko“. 

CELEX: 32017R0625 

7. V § 3 odst. 3 písm. b) bodech 1 a 3 se slova „pověřených podle“ nahrazují slovy 
„určených podle čl. 37“. 

CELEX: 32017R0625 

8. Poznámky pod čarou č. 31 a 32 se zrušují, a to včetně odkazů na poznámky pod 
čarou. 

9. V § 3 odst. 3 se na konci písmene b) doplňuje bod 4, který zní: 

 
„4. vzorků odebraných materiálů a předmětů přicházejících do styku s potravinami 

v laboratořích určených podle čl. 37 přímo použitelného předpisu Evropské unie 
o úředních kontrolách, které splňují podmínky pro provoz laboratoří stanovené v přímo 
použitelném předpisu Evropské unie o úředních kontrolách,“. 

CELEX: 32017R0625 

10. V § 3 odst. 3 písmeno n) zní: 

 
„n) určuje úřední laboratoře podle čl. 37 a zrušuje jejich určení podle čl. 39 odst. 2 přímo 

použitelného předpisu Evropské unie o úředních kontrolách, ověřuje způsobilost 
laboratoří pověřených prováděním rozborů pro své potřeby, organizuje audity úředních 
laboratoří podle čl. 39 odst. 1 přímo použitelného předpisu Evropské unie o úředních 
kontrolách a navrhuje ministerstvu národní referenční laboratoře,“. 

 
CELEX: 32017R0625 

11. V § 3 odst. 3 písm. q) se slovo „odebrání“ nahrazuje slovem „zrušení“. 
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12. V § 3 odst. 3 se na konci textu písmene t) doplňují slova „, přičemž je oprávněna 
využívat postupy a opatření uvedené v čl. 43 a násl. přímo použitelného předpisu 
Evropské unie o úředních kontrolách“. 

Poznámka pod čarou č. 14b se zrušuje, a to včetně odkazu na poznámku pod čarou. 

 
CELEX: 32017R0625 

13. V § 3 odst. 3 písm. dd) se slova „příslušného předpisu Evropské unie14i) v rozsahu 
věcné působnosti zvláštních právních předpisů, kterými je promítnuta směrnice 
uvedená v bodě 16 přílohy k tomuto předpisu“ nahrazují slovy „přímo použitelného 
předpisu Evropské unie o spolupráci mezi vnitrostátními orgány47) v rozsahu věcné 
působnosti inspekce stanovené ve zvláštních právních předpisech, kterými jsou 
promítnuty směrnice uvedené v bodě 9 přílohy k tomuto předpisu“. 

 
Poznámka pod čarou č. 47 zní: 
 
„47) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2394 ze dne 12. prosince 2017 

o spolupráci mezi vnitrostátními orgány příslušnými pro vymáhání dodržování právních 
předpisů na ochranu zájmů spotřebitelů a o zrušení nařízení (ES) č. 2006/2004.“. 

 
Poznámka pod čarou č. 14i se zrušuje. 
 
CELEX: 32017R2394 

14. V § 3 se na konci odstavce 3 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena ff) až hh), 
která znějí: 

 
„ff) neposkytuje informace, jejichž zveřejnění by narušilo účel kontrol, auditů a ochranu 

soudního řízení, 
 
gg) provádí jiné úřední činnosti podle čl. 2 odst. 2 přímo použitelného předpisu Evropské 

unie o úředních kontrolách. 
 
hh) je oprávněna zveřejnit informace o ratingu jednotlivých provozovatelů v souladu 

s požadavky podle čl. 11 odst. 3 přímo použitelného předpisu Evropské unie o úředních 
kontrolách.“. 

 
CELEX: 32017R0625 

15. V § 3 odst. 5 větě první se slova „ve výši ceny, za kterou byl nevyhovující vzorek při 
kontrolním nákupu zakoupen“ zrušují. 

16. V § 3 odst. 7 větě první se za slovo „podle“ vkládá text „čl. 79 odst. 2 písm. c)“. 

 
Poznámka pod čarou č. 14j se zrušuje. 
 
CELEX: 32017R0625 
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17. V § 3 odst. 8 větě první se za slovo „podle“ vkládá text „čl. 79 odst. 2 písm. a)“. 

 
Poznámka pod čarou č. 14l se zrušuje. 
 
CELEX: 32017R0625 

18. Poznámka pod čarou č. 14m zní: 

 
„14m) Například nařízení Komise (ES) č. 669/2009 ze dne 24. července 2009, kterým se 

provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004, pokud jde o zesílené 
úřední kontroly dovozu některých krmiv a potravin jiného než živočišného původu, a 
kterým se mění rozhodnutí 2006/504/ES, prováděcí nařízení Komise (EU) č. 884/2014 
ze dne 13. srpna 2014, kterým se stanoví zvláštní podmínky dovozu některých krmiv a 
potravin z některých třetích zemí v důsledku rizika kontaminace aflatoxiny a kterým se 
zrušuje nařízení (ES) č. 1152/2009, prováděcí nařízení Komise (EU) č. 885/2014 ze dne 
13. srpna 2014, kterým se stanoví zvláštní podmínky pro dovoz okry a listů curry z Indie 
a zrušuje prováděcí nařízení (EU) č. 91/2013, prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/186 
ze dne 2. února 2017, kterým se stanoví zvláštní podmínky použitelné pro vstup zásilek 
z některých třetích zemí do Unie v důsledku mikrobiologické kontaminace a kterým se 
mění nařízení (ES) č. 669/2009, prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/175 ze dne 
5. února 2015, kterým se ukládají zvláštní podmínky použitelné na dovoz guarové gumy 
pocházející nebo zasílané z Indie vzhledem k rizikům kontaminace pentachlorfenolem a 
dioxiny.“. 

19. Za § 3 se vkládá nový § 3a, který zní: 
„§ 3a 

 Bylo-li potřebné pro účely kontroly nebo správního řízení, ve kterých bylo zjištěno 
porušení právního předpisu, provést úřední překlad shromážděných podkladů, rozhodne 
inspekce o tom, že kontrolovaná osoba uhradí náklady překladu. Náhrada nákladů za 
překlad je příjmem státního rozpočtu a vybírá ji inspektorát, který ji uložil.“. 

20. V § 4 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena h) až j), 
která znějí: 

 
„h) využívat změněnou identitu, je-li to nezbytné k provedení kontrolních úkonů, 
 
i) vyžaduje-li to předmět kontroly a nelze-li účelu kontroly dosáhnout jinak, ve výjimečných 

případech a v nezbytné míře využít krycí doklad, 
 
j) nahlížet v nezbytném rozsahu do zdravotnické dokumentace osob, které se podílejí na 

činnosti potravinářského podniku, a pořizovat z ní výpisy nebo kopie, pokud inspektor 
absolvoval akreditovaný zdravotnický magisterský studijní obor pro přípravu odborného 
pracovníka v ochraně veřejného zdraví nebo akreditovaný kvalifikační kurz v ochraně a 
podpoře veřejného zdraví.“. 

 
CELEX: 32017R0625 
CELEX: 32017R2394 
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21. V § 4 odst. 6 větě první se slova „která nabízí nebo prodává zboží či služby nebo 
provozuje reklamu na potraviny prostřednictvím internetových stránek nebo jiného 
elektronického prostředku“ nahrazují slovy „u níž se lze domnívat, že je 
kontrolovanou nebo povinnou osobou podle kontrolního řádu“. 

22. Za § 4 se vkládají nové § 4a až 4c, které znějí: 
„§ 4a 

 
(1) Krycím dokladem se rozumí listina, popřípadě jiný dokument sloužící k zastírání 

skutečné totožnosti fyzické osoby a k zabránění vyzrazení činnosti orgánů inspekce. 
 

(2) O vydání krycího dokladu rozhoduje na návrh ústředního ředitele inspekce ministr 
zemědělství. Krycí doklad na žádost inspekce vydá nebo opatří Ministerstvo vnitra, 
s výjimkou služebního průkazu inspekce vystaveného na změněnou identitu inspektora podle 
§ 4 odst. 1 písm. h), který vydá inspekce. 
 

(3) Krycím dokladem nesmí být průkaz poslance nebo senátora, člena vlády, členů 
bankovní rady České národní banky, člena kolegia Nejvyššího kontrolního úřadu a soudce 
Ústavního soudu, služební průkaz soudce a státního zástupce a doklad osoby žijící nebo 
zemřelé. 
 

(4) Je-li to vzhledem k povaze krycího dokladu nutné, je Ministerstvo vnitra 
oprávněno při opatřování nebo vydávání krycího dokladu zajistit v nezbytné míře 
v informačních systémech veřejné správy vedených podle zvláštních právních předpisů 
vložení, změnu, blokování nebo likvidaci údajů souvisejících s vydáním a užíváním krycího 
dokladu. Správce informačního systému je povinen poskytnout k provádění informační 
činnosti v uvedeném rozsahu a zajištění jejího účelu potřebnou součinnost a přitom 
postupovat tak, aby nedošlo k vyzrazení činnosti Ministerstva vnitra nebo inspekce. 
 

(5) Evidenci krycích dokladů opatřených a vydaných Ministerstvem vnitra vede 
souběžně Ministerstvo vnitra a inspekce. 

 
§ 4b 

 
(1) Pokud inspektor zahajuje kontrolu postupem podle § 4a odst. 4 nebo podle § 5 

odst. 2 písm. a) nebo c) kontrolního řádu, má se za to, že je kontrolní úkon učiněn vůči 
kontrolované osobě, pokud pověření ke kontrole předloží členovi jejího statutárního orgánu, 
fyzické osobě podnikající, zaměstnanci kontrolované osoby nebo jiné fyzické osobě, která 
vykonává nebo zabezpečuje činnosti kontrolované osoby související s předmětem kontroly.  
 

(2) Pokud inspektor doručuje stejnopis protokolu o kontrole na místě, doručí jej 
předáním stejnopisu jeho písemného vyhotovení kontrolované osobě, a to členovi jejího 
statutárního orgánu, fyzické osobě podnikající, zaměstnanci kontrolované osoby nebo jiné 
fyzické osobě, která vykonává nebo zabezpečuje činnosti kontrolované osoby související 
s předmětem kontroly.  
 

(3) Alespoň jedna oprávněná úřední osoba podílející se na řízení o přestupku 
vedeném inspekcí v každém stupni musí mít vysokoškolské vzdělání nejméně 
v magisterském studijním programu v oboru právo na vysoké škole v České republice. 
 

§ 4c 
 

(1) Kontrolovaná osoba je povinna splnit jí uložené opatření.  

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1ORNB6CFNSHM)



 - 15 - 

 
(2) Je zakázáno porušit pečeť umístěnou v průběhu kontroly na základě § 4 odst. 1 

písm. a). 
 

(3) Inspektor vydá opatření, kterým poskytovateli služby informační společnosti uloží 
povinnost pozastavit fungování internetových stránek nebo jejich části, pokud je jejich obsah 
v rozporu s právními povinnostmi, k jejichž kontrole je inspekce příslušná. Opatření se 
vydává jako první úkon v řízení. Souhlas s obnovením fungování internetových stránek nebo 
jejich části vydá inspektor postupem podle § 5a odst. 1. Ve věci odvolání do opatření podle 
tohoto odstavce se postupuje podle § 5 odstavců 4 a 5. Opatření lze uložit i opatřením 
obecné povahy postupem podle § 5 odst. 6. Ustanovení § 5 odst. 7 a 8 a § 5a odst. 3 a 4 se 
použijí obdobně. 
 

(4) Provozovatel, který provozuje poštovní službu nebo jinou doručovací službu, je 
povinen předat inspektorovi zásilku, kterou inspektor objednal na základě změněné identity 
podle § 4 odst. 1 písm. h).“. 
 
CELEX: 32017R0625 
CELEX: 32017R2394 

23. V § 5 odst. 1 se na konci písmene a) doplňují body 6 až 8, které znějí: 

 
„6. uvádění na trh zemědělských výrobků nebo potravin anebo distribuci nebo uvádění 

tabákových výrobků na trh, u kterých bylo v souladu s § 5 odst. 1 písm. e) pozastaveno 
uvádění zemědělských výrobků nebo potravin na trh anebo distribuce nebo uvádění 
tabákových výrobků na trh pro podezření, že nejsou bezpečné, pokud kontrolovaná 
osoba neprokázala ve stanovené lhůtě, že pozastavené potraviny, zemědělské výrobky 
nebo tabákové výrobky jsou bezpečné, 

7. vstup do prostor potravinářského podniku, kde se manipuluje s potravinami, pracovníkům, 
kteří přicházejí do přímého styku s potravinami a v rozporu se zákonem o ochraně 
veřejného zdraví nemají zdravotní průkaz, a to v rámci podniku, pro který vykonávají 
práci, 

8. vstup do prostor potravinářského podniku, kde se manipuluje s potravinami, a manipulaci 
s potravinami pracovníkům, kteří přicházejí do přímého styku s potravinami a u kterých 
bylo zjištěno nedodržení požadavků na zdravotní způsobilost pracovníků manipulujících 
s potravinami podle přílohy II kapitoly VIII bodu 2 přímo použitelného předpisu Evropské 
unie o hygieně potravin nebo u kterých existuje podezření na nesplnění těchto 
požadavků, a to v rámci podniku, pro který vykonávají práci,“. 

 
CELEX: 32017R0625 

24. Poznámka pod čarou č. 38 zní: 

 
„38) Čl. 34 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625.“. 
 
CELEX: 32017R0625 

25. V § 5 odst. 1 písm. g) bodu 1 se za slova „tabákových výrobků“ vkládají slova „, 
nevyhovujících stěrů z míst, zařízení a předmětů anebo nevyhovujících předmětů a 
materiálů přicházejících do styku s potravinami“ a slova „nebo tabákové výrobky“ se 
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nahrazují slovy „, tabákové výrobky nebo nevyhovující materiály a předměty 
přicházející do styku s potravinami“. 

26. Poznámka pod čarou č. 14q zní: 

 
„14q) Čl. 3 bod 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2394.“. 
 
CELEX: 32017R2394 

27. V § 5 odst. 1 písm. h) se slova „poškozuje nebo může poškodit společný zájem“ 
nahrazují slovy „působí nebo může způsobit újmu společným zájmům“. 

 
CELEX: 32017R2394 

28. Poznámka pod čarou č. 14r zní: 

 
„14r) Čl. 3 bod 14 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2394.“. 
 
 
CELEX: 32017R2394 

29. V § 5 odst. 1 se na konci textu písmene h) doplňují slova „nebo přijme jiné nezbytné 
donucovací opatření k jeho ukončení nebo zákazu“. 

 
CELEX: 32017R2394 

30. V § 5 odst. 1 písm. i) se za slovo „podle“ vkládají slova „čl. 137 nebo 138“. 

 
CELEX: 32017R0625 

31. Poznámka pod čarou č. 39 se zrušuje, a to včetně odkazu na poznámku pod čarou. 

32. V § 5 odst. 1 se na konci textu písmene i) doplňují slova „nebo je u nich podezření na 
nesoulad“. 

CELEX: 32017R0625 

33. V § 5 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena l) a m), 
která znějí: 

 
„l) uloží v případě podezření na nesplnění požadavků na zdravotní způsobilost pracovníků 

přicházejících do přímého styku s potravinami podle přílohy II kapitoly VIII bodu 2 přímo 
použitelného předpisu Evropské unie o hygieně potravin povinnost podstoupit lékařskou 
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prohlídku a potřebná laboratorní a jiná vyšetření ke zjištění zdravotního stavu osob 
přicházejících do přímého styku s potravinami, 

 
m) při zjištění nesouladu uloží povinnost k zajištění souladu s požadavky stanovenými 

zvláštním právním předpisem3), přímo použitelným předpisem Evropské unie3a) nebo 
mezinárodními smlouvami7).“. 

 
CELEX: 32004R0852 

34. V § 5 odst. 2 větě druhé se za slovo „orgánu“ vkládají slova „, fyzické osobě 
podnikající“. 

35. V § 5 odst. 2 větě třetí se slova „vyznačí se tyto skutečnosti do stejnopisu“ nahrazují 
slovy „učiní se o této skutečnosti záznam do spisu“. 

36. V § 5 se na konci odstavce 3 doplňuje věta „Kontrolovanou osobu není nutno 
o vydaném opatření podle tohoto odstavce informovat, pokud bylo opatření vydáno 
za přítomnosti člena statutárního orgánu právnické osoby nebo za přítomnosti fyzické 
osoby podnikající.“. 

37. V § 5 odst. 5 větě první se číslo „3“ nahrazuje číslem „5“. 

38. V § 5a odst. 1 se slovo „anebo“ nahrazuje čárkou a za text „§ 5 odst. 1 písm. a)“ se 
vkládají slova „anebo se vstupem a činností osob, kterým byly vstup nebo činnost 
zakázány podle § 5 odst. 1 písm. a)“. 

39. V § 5a se na konci odstavce 2 doplňuje věta „Pokud kontrolovaná osoba neprokáže 
ve stanovené lhůtě, že pozastavené potraviny, zemědělské výrobky nebo tabákové 
výrobky jsou bezpečné, inspektor zakáže jejich uvádění na trh podle § 5 odst. 1 
písm. a).“. 

40. V § 5a se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní: 

 
„(3) Inspektor může vydané opatření změnit, byl-li podán kontrolovanou osobou 

podnět k prodloužení lhůty ke splnění uložené povinnosti nebo z vlastního podnětu, jsou-li 
důvody pro změnu lhůty ke splnění uložené povinnosti nebo je-li opatření zapotřebí změnit z 
jiného důvodu. Prvním úkonem ve věci změny je vydání změnového opatření postupem 
podle § 5 odst. 2. Ve věci odvolání do změnového opatření se postupuje podle § 5 odst. 4 
a 5.“. 
 
Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 4. 

41. V § 5b odst. 6 se slova „V odůvodněných případech může inspektor zajistit zničení 
nebezpečných zemědělských výrobků, potravin nebo tabákových výrobků“ nahrazují 
slovy „Inspektor může zajistit zničení nebo znehodnocení zemědělských výrobků, 
potravin, tabákových výrobků nebo výrobků z révy vinné“. 
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42. V § 6 odst. 3 se na konci textu věty první doplňují slova „(dále jen „rozhodnutí 
o schválení ozařovny“)“. 

43. V § 6 odst. 3 větě třetí se slova „odebrání souhlasu“ nahrazují slovy „pozastavení 
nebo zrušení rozhodnutí o schválení ozařovny“. 

44. § 7 zní: 

 
„§ 7 

 
(1) Inspektorát na základě výsledku provedené kontroly vydá závazné stanovisko 

k zemědělským výrobkům, potravinám nebo tabákovým výrobkům, jejichž propuštění do 
celního režimu volného oběhu bylo celním orgánem pozastaveno, a to ve lhůtě 3 pracovních 
dnů ode dne doručení sdělení celního orgánu o pozastavení jejich propuštění. Pokud není 
výsledek kontroly v této lhůtě znám, uvědomí inspektorát v této lhůtě místně příslušný celní 
úřad o prováděných kontrolních úkonech a závazné stanovisko vydá bezodkladně po 
dokončení kontrolních úkonů. Kontrola je zahájena doručením sdělení celního orgánu 
o pozastavení inspekci. Je-li provedena pouze kontrola dokladů, nahrazuje závazné 
stanovisko protokol o kontrole. 
 

(2) Inspekce v případě potravin, u kterých jsou podle přímo použitelného právního 
předpisu Evropské unie o úředních kontrolách prováděny úřední kontroly na stanovištích 
hraniční kontroly, zaznamená do společného zdravotního vstupního dokladu výsledek 
provedených úředních kontrol a opatření přijatých na jejich základě. Je-li provedena pouze 
kontrola dokladů, nahrazuje záznam inspekce do společného zdravotního vstupního dokladu 
protokol o kontrole. Kontrola podle tohoto odstavce je zahájena doručením oznámení 
kontrolované osoby o příchodu zásilky inspekci zadáním společného zdravotního vstupního 
dokladu do Systému pro správu informací o úředních kontrolách.“. 
 
Poznámka pod čarou č. 40 se zrušuje. 
 
CELEX: 32017R0625 

45. V § 11 odst. 1 písm. a) se slova „zákaz podle § 5 odst. 1 písm. a)“ nahrazují slovy 
„povinnost podle § 4c odst. 1“. 

46. V § 11 odst. 1 písm. c) se text „§ 5 odst. 1 písm. c), d), e), f), g), h), i), j) nebo k)“ 
nahrazuje textem „§ 4c odst. 3“. 

47. V § 11 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno f), které 
zní: 

 
„f) jako provozovatel poštovní služby nebo jiné doručovací služby nepředá inspektorovi 

zásilku podle § 4c odst. 4.“. 

48. V § 11 odst. 2 se slova „která nabízí nebo prodává zboží či služby nebo provozuje 
reklamu na potraviny prostřednictvím internetových stránek nebo jiného 
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elektronického prostředku“ nahrazují slovy „u níž se lze domnívat, že je 
kontrolovanou nebo povinnou osobou podle kontrolního řádu“. 

49. V § 11 odst. 3 písm. a) se text „písm. a), b), c) nebo e)“ nahrazuje textem „písm. a), 
b), e) nebo f)“. 

50. V § 11 odst. 3 písm. b) se text „písm. d)“ nahrazuje textem „písm. c) nebo d)“. 

 
Čl. IV 

 
Přechodné ustanovení 

 
 

Ustanovení § 3 odst. 3 písm. ff) se vztahuje i na informace vzniklé přede dnem nabytí 
účinnosti tohoto zákona. 
 

ČÁST TŘETÍ 
Změna zákona o bankách 

Čl. V 
 
 V § 38 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění zákona č. 156/1994 Sb., zákona 
č. 84/1995 Sb., zákona č. 61/1996 Sb., zákona č. 306/1997 Sb., zákona č. 16/1998 Sb., 
zákona č. 127/1998 Sb., zákona č. 165/1998 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona 
č. 239/2001 Sb., zákona č. 319/2001 Sb., zákona č. 126/2002 Sb., zákona č. 453/2003 Sb., 
zákona č. 439/2004 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona 
č. 57/2006 Sb., zákona č. 62/2006 Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona č. 159/2006 Sb., 
zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 37/2007 Sb., zákona č. 120/2007 Sb., zákona 
č. 296/2007 Sb., zákona č. 216/2008 Sb., zákona č. 254/2008 Sb., zákona č. 433/2008 Sb., 
zákona č. 215/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 230/2009 Sb., zákona 
č. 281/2009 Sb., zákona č. 285/2009 Sb., zákona č. 287/2009 Sb., zákona č. 156/2010 Sb., 
zákona č. 160/2010 Sb., zákona č. 41/2011 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona 
č. 139/2011 Sb., zákona č. 188/2011 Sb., zákona č. 263/2011 Sb., zákona č. 470/2011 Sb., 
zákona č. 37/2012 Sb., zákona č. 254/2012 Sb., zákona č. 227/2013 Sb., zákona 
č. 241/2013 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 135/2014 Sb., zákona č. 219/2015 Sb., 
zákona č. 220/2015 Sb., zákona č. 301/2016 Sb., zákona č. 258/2016 Sb., zákona 
č. 302/2016 Sb., zákona č. 368/2016 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 204/2017 Sb. a 
zákona č. 371/2017 Sb., se na konci odstavce 3 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se 
písmeno m), které včetně poznámky pod čarou č. 35 zní: 
 
 
„m) Státní zemědělské a potravinářské inspekce v případě potřeby ztotožnit kontrolovanou 

nebo povinnou osobu při výkonu kontroly podle zákona o Státní zemědělské a 
potravinářské inspekci35), a to pouze v rozsahu nezbytně nutném. 

_________________________________ 

35) Zákon č. 146/2002 Sb., o Státní zemědělské a potravinářské inspekci a o změně 
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.“. 

 
CELEX: 32017R0625 
CELEX: 32017R2394 
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ČÁST ČTVRTÁ 
 

Změna daňového řádu  

Čl. VI 
 

V § 53 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění zákonného opatření Senátu 
č. 344/2013 Sb., zákona č. 368/2016 Sb., zákona č. 170/2017 Sb. a zákona č. 94/2018 Sb., 
se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno l), které včetně 
poznámky pod čarou č. 31 zní: 

 

„l) Státní zemědělské a potravinářské inspekci, jde-li o údaje nezbytné pro zajištění účelu 
kontroly podle zákona o Státní zemědělské a potravinářské inspekci31) nebo vedení 
navazujícího řízení o přestupku. 

_________________________________ 

31) Zákon č. 146/2002 Sb., o Státní zemědělské a potravinářské inspekci a o změně 
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.“. 

 
CELEX: 32017R0625 
CELEX: 32017R2394 
 

 
 

ČÁST PÁTÁ 
 

ÚČINNOST 
 

Čl. VII 
 

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 14. prosince 2019. 
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