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VI. 
 

Rozdílová tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou EU 
 

Navrhovaný právní předpis (resp. jiný 
právní předpis) 
 
Návrh zákona, 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Odpovídající předpis EU 
 
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). 
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. 
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) 2017/2394 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. 
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 ze dne 29. dubna 2004 o 
hygieně potravin, v platném znění. 
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Ustanovení 
(část, §, 
odst., 
písm., 
apod.) 

Obsah 
 

Celex č. 
 

Ustanovení 
(čl., odst., 

písm., bod., 
apod.) 

Obsah 
 

§ 2 odst. 1 
písm. a) 

kontrolním vzorkem vzorek složený ze 
všech dílčích vzorků, obsahující vzorek či 
vzorky určené pro úřední kontrolu, 
popřípadě také vzorek určený pro 
doplňující odborný posudek druhé 
odborné stanovisko pro potřeby 
kontrolované osoby, pokud o něj 
kontrolovaná osoba požádá. 

32017R0625 
 

Čl. 35 odst. 1 Čl. 35 Druhé odborné stanovisko  
1. Příslušné orgány zajistí, aby provozovatelé, 
jejichž zvířata nebo zboží jsou předmětem odběru 
vzorků, analýz, testů nebo diagnostiky v rámci 
úředních kontrol, měli právo na druhé odborné 
stanovisko, získané na jejich vlastní náklady. 

§ 3 odst. 1 
písm. i) 

(1) Provozovatel potravinářského podniku 
je povinen i)  i) oznámit v listinné 
podobě nebo v elektronické podobě 
dálkovým přenosem dat zahájení, změny 
nebo ukončení výkonu předmětu činnosti 
podle tohoto zákona nejpozději v den, 
kdy tyto skutečnosti nastaly, příslušnému 
orgánu dozoru s uvedením svého jména, 
příjmení nebo obchodní firmy, sídla a 
adresy provozovny, jde-li o osobu 
fyzickou, nebo obchodní firmy nebo 
názvu, sídla a adresy provozovny, jde-li o 
osobu právnickou, dále identifikačního 
čísla osoby a předmětu činnosti nebo 
podnikání a konkrétní činnosti, kterou 
provozuje; tyto údaje se při poskytování 
stravovacích služeb oznamují orgánům 
ochrany veřejného zdraví, které je 
neprodleně předávají ostatním orgánům 
dozoru uvedeným v § 16, 
 

32017R0625 Čl. 15 odst. 5 
písm. b) 

Čl. 15 Povinnosti provozovatelů 
5.   Pro účely čl. 10 odst. 2 a s výhradou čl. 10 odst. 
3 poskytnou provozovatelé příslušným orgánům 
alespoň tyto aktualizované údaje: 
b) konkrétní činnosti, které provádějí, včetně 
činností vykonávaných prostřednictvím 
komunikačních prostředků na dálku, a místa, která 
mají pod svou kontrolou. 
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§ 3 odst. 4 
písm. b) 

pokud tak stanoví přímo použitelný 
předpis Evropské unie, dovážet potraviny 
přes určená místa vstupu nebo určená 
místa dovozu stanovená prováděcím 
právním předpisem stanoviště hraniční 
kontroly nebo jiná kontrolní místa než 
jsou stanoviště hraniční kontroly. 
 

32017R0625 
 

Čl. 3 bod 38  
 
 
 
 
 
Čl. 53 odst. 1 
písm. a) 
 

Čl. 3 Definice 
Bod 38 „stanovištěm hraniční kontroly“ místo, 
včetně zařízení, která k němu patří, určené 
členským státem k provádění úředních kontrol 
stanovených v čl. 47 odst. 1. 
 
Čl. 53 Úřední kontroly neprováděné na stanovištích 
hraniční kontroly  
1. Komise přijme akty v přenesené pravomoci v 
souladu s článkem 144 doplňující toto nařízení o 
pravidla, která stanoví, ve kterých případech a za 
jakých podmínek 
a) mohou příslušné orgány provádět kontroly 
totožnosti a fyzické kontroly zásilek zvířat a zboží 
kategorií uvedených v čl. 47 odst. 1 na jiných 
kontrolních místech, než jsou stanoviště hraniční 
kontroly, za předpokladu, že tato kontrolní místa 
splňují požadavky stanovené v čl. 64 odst. 3 
a v prováděcích aktech, které byly přijaty v souladu 
s čl. 64 odst. 4 
 

§ 12c odst. 
5 a 6 
 

(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 

32018D0576 Čl. 7 odst. 2 
 

Čl. 7 Ověřování pravosti tabákových výrobků 
2. Členské státy vyžadují, aby výrobci a dovozci 
tabákových výrobků se sídlem na jejich území na 
základě písemné žádosti poskytli vzorky tabákových 
výrobků, které jsou momentálně uváděny na trh. 
Vzorky musí být poskytnuty ve formátu 
jednotkových balení a musí obsahovat použitý 
bezpečnostní prvek. Na vyžádání poskytnou 
členské sáty obdržené vzorky tabákových výrobků 
Komisi. 
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výrobků poskytnuté podle odstavce 5 
Evropské komisi. 

§ 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

32018R0574 
 

Čl. 25 odst. 1 
písm. k) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Čl. 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Čl. 25 Obecné charakteristiky systému úložišť 
1. Systém úložišť splňuje tyto podmínky: 
k) je přístupný pro příslušné orgány členských států 
a pro Komisi. Národní správci určení členskými 
státy a útvary Komise mají udělena přístupová 
práva, která jim umožňují vytvářet, spravovat a rušit 
uživatelská přístupová práva pro úložiště 
a související operace stanovené v této kapitole 
prostřednictvím grafického rozhraní pro správu 
uživatelů. Grafické rozhraní pro správu uživatelů 
musí být slučitelné s nařízením (EU) č. 910/2014, 
zejména pokud jde o příslušná opakovaně 
použitelná řešení poskytovaná jako stavební bloky 
podle telekomunikační části Nástroje pro propojení 
Evropy. Národní správci určení členskými státy 
musí mít možnost udělovat následná přístupová 
práva dalším uživatelům, kteří spadají pod jejich 
odpovědnost. 
 
Čl. 3 Vydavatel identifikátorů 
1. Každý členský stát jmenuje subjekt („vydavatele 
identifikátorů“), který bude odpovědný za 
generování a vydávání jedinečných identifikátorů v 
souladu s články 8, 9, 11 a 13, a to ve lhůtě nejvýše 
jednoho roku od data vstupu tohoto prováděcího 
nařízení v platnost.  
 
2. Členské státy zajistí, aby bylo jmenování 
vydavatele identifikátorů, který k výkonu svých 
funkcí hodlá využít subdodavatelů, vzato v úvahu 
pouze tehdy, pokud jim byla sdělena totožnost 
veškerých navrhovaných subdodavatelů.  
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3. Vydavatel identifikátorů musí být nezávislý a musí 
splňovat kritéria stanovená v článku 35.  
 
4. Každý vydavatel identifikátorů musí být vybaven 
jedinečným identifikačním kódem. Kód se skládá z 
alfanumerických znaků a splňuje normu 
Mezinárodní organizace pro 
normalizaci/Mezinárodní elektrotechnické komise 
(„ISO/IEC“) 15459-2:2015.  
 
5. Je-li stejný vydavatel identifikátorů jmenován ve 
více než jednom členském státě, musí být 
identifikovatelný stejným kódem.  
 
6. Členské státy oznámí Komisi jmenování 
vydavatele identifikátorů a jeho identifikační kód do 
jednoho měsíce od jeho jmenování.  
 
7. Členské státy zajistí, aby informace týkající se 
totožnosti jmenovaného vydavatele identifikátorů a 
jeho identifikační kód byly zveřejněny a byly 
dostupné on-line.  
 
8. Každý členský stát zavede odpovídající opatření, 
aby bylo zajištěno:  
a) že vydavatel identifikátorů, kterého jmenoval, i 
nadále splňuje požadavek na nezávislost v souladu 
s článkem 35; a  
b) nepřetržité provozování služeb poskytovaných po 
sobě jdoucími vydavateli identifikátorů v případě, že 
je jmenován nový vydavatel identifikátorů, který 
převezme služby od předchozího vydavatele 
identifikátorů. Za tímto účelem členské státy 
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(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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Čl. 27 odst. 11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Čl. 32 odst. 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

požadují, aby vydavatel identifikátorů vypracoval 
plán ukončení stanovující postup, který je nutné 
dodržet pro zaručení kontinuity provozu, dokud 
nebude jmenován nový vydavatel identifikátorů.  
 
9. Vydavatel identifikátorů může stanovit a účtovat 
poplatky hospodářským subjektům výhradně za 
generování a vydávání jedinečných identifikátorů. 
Poplatky mají být nediskriminační a úměrné počtu 
jedinečných identifikátorů vygenerovaných a 
vydaných hospodářským subjektům s ohledem na 
způsob dodání. 
 
Čl. 27 Sekundární úložiště 
11. Členské státy a Komise si ponechají právo 
uzavírat další dohody o úrovni služeb s 
poskytovatelem sekundárního úložiště za účelem 
sjednání smlouvy s tímto poskytovatelem na výkon 
dalších služeb, které nejsou upraveny v tomto 
nařízení. Poskytovatel sekundárního úložiště může 
za poskytování těchto dalších služeb účtovat 
přiměřené poplatky. 
 
Čl. 32 Zaznamenávání a předávání informací o 
pohybech výrobku  
5. V případě odesílání a překládky jednotkových 
nebo skupinových balení tabákových výrobků 
s celkovou hmotností nižší než 10 kg určených 
mimo Unii mohou členské státy, v nichž se odesílací 
zařízení nachází, umožnit, aby byla záznamová 
povinnost podle odst. 1 písm. c) až e) splněna 
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. 

 
Čl. 7 odst. 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
Čl. 2 bod 7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Čl. 15 odst. 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Čl. 7 Ověřování jedinečných identifikátorů na úrovni 
jednotkových balení  
2. Postup uvedený v odstavci 1 musí být chráněn 
prostředkem k ověření neoprávněné manipulace 
dodaným a nainstalovaným nezávislou třetí stranou, 
která příslušným členským státům a Komisi předloží 
prohlášení, že instalovaný prostředek splňuje 
požadavky tohoto nařízení. 
 
Čl. 2 Definice 
bod 7 „prostředkem k ověření neoprávněné 
manipulace“ se rozumí prostředek umožňující 
záznam procesu ověřování následujícího po aplikaci 
každého jedinečného identifikátoru na úrovni 
jednotkových balení pomocí videa nebo 
protokolového souboru, který po provedení 
záznamu již nemůže být hospodářským subjektem 
změněn. 
 
Čl. 15 Vydávání a registrace identifikačních kódů 
hospodářských subjektů  
4. V odůvodněných případech mohou členské státy 
v souladu se svými vnitrostátními právními předpisy 
požadovat, aby vydavatel identifikátorů deaktivoval 
identifikační kód hospodářského subjektu. V těchto 
případech členský stát o deaktivaci informuje 
hospodářský subjekt nebo provozovatele první 
maloobchodní prodejny a zároveň uvede důvody 
této deaktivace. Deaktivace identifikačního kódu 
hospodářského subjektu povede k automatické 
deaktivaci souvisejících identifikačních kódů 
zařízení a identifikačních kódů strojů. 
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(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. 
  

Čl. 17 odst. 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Čl. 19 odst. 4 
 

Čl. 17 Vydávání a registrace identifikačních kódů 
zařízení 
4. V odůvodněných případech mohou členské státy 
požadovat, aby vydavatel identifikátorů deaktivoval 
identifikační kód zařízení. V těchto případech 
členský stát o deaktivaci informuje hospodářský 
subjekt nebo provozovatele první maloobchodní 
prodejny a zároveň uvede důvody této deaktivace. 
Deaktivace identifikačního kódu zařízení povede k 
automatické deaktivaci souvisejících identifikačních 
kódů strojů. 
 
Čl. 19 Vydávání a registrace identifikačních kódů 
strojů 
4. V odůvodněných případech mohou členské státy 
požadovat, aby vydavatel identifikátorů deaktivoval 
identifikační kód stroje. V těchto případech členský 
stát o deaktivaci informuje výrobce a dovozce 
a zároveň uvede důvody této deaktivace. 

§ 15 odst. 4 Ministerstvo zajišťuje systém správní 
pomoci a spolupráce52 a koordinuje 
činnost zúčastněných správních úřadů, 
dozorových orgánů a ostatních 
zúčastněných organizací. 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. 

32017R0625 Čl. 103  
 

Čl. 103 Styčná místa 
1.  Každý členský stát určí jedno nebo více styčných 
míst fungujících jako kontaktní místa 
a odpovědných za usnadňování výměny informací 
mezi příslušnými orgány v souladu s články 104 
až 107. 
2.  Určení styčných míst nebrání přímým stykům, 
výměně informací nebo spolupráci mezi pracovníky 
příslušných orgánů v různých členských státech. 
3.  Členské státy sdělí Komisi a dalším členským 
státům kontaktní údaje svých styčných míst, která 
byla určena v souladu s odstavcem 1, a veškeré 
jejich následné změny. 
4.  Komise na svých internetových stránkách 
zveřejní a průběžně aktualizuje seznam styčných 
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míst, která jí sdělily členské státy v souladu 
s odstavcem 3. 
5.  Veškeré žádosti o pomoc podle čl. 104 odst. 1 
a oznámení a sdělení podle článků 105, 106 a 107 
předává styčné místo svému protějšku v členském 
státě, kterému je žádost nebo oznámení určeno. 
6.  Komise prostřednictvím prováděcích aktů 
stanoví specifikace technických nástrojů a postupů 
komunikace mezi styčnými místy, která byla určena 
v souladu s odstavcem 1 tohoto článku. Tyto 
prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem 
podle čl. 145 odst. 2. 

§ 15 odst. 7 (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. 

32017R0625 Čl. 109 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Čl. 110 
 
 

Čl. 109  Víceleté vnitrostátní plány kontrol a jediný 
subjekt pro víceleté vnitrostátní plány kontrol 
1. Členské státy zajistí, aby příslušné orgány 
prováděly úřední kontroly, na které se vztahuje toto 
nařízení, na základě víceletého vnitrostátního plánu 
kontrol, jehož příprava a provádění probíhá na jejich 
území koordinovaným způsobem. 
2.  Členské státy určí jediný subjekt pověřený: 
a) koordinací přípravy víceletého vnitrostátního 
plánu kontrol mezi všemi příslušnými orgány 
odpovědnými za úřední kontroly; 
b) zajištěním ucelenosti víceletého vnitrostátního 
plánu kontrol; 
c) shromažďováním informací o provádění 
víceletého vnitrostátního plánu kontrol za účelem 
předkládání výročních zpráv podle článku 113 a za 
účelem případné revize a aktualizace uvedeného 
plánu v souladu s čl. 111 odst. 2. 
 
Čl. 110 Obsah víceletých vnitrostátních plánů 
kontrol 
1.  Víceleté vnitrostátní plány kontrol musí být 
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vypracovány tak, aby se zajistilo naplánování 
úředních kontrol ve všech oblastech, na něž se 
vztahují pravidla uvedená v čl. 1 odst. 2, v souladu 
s kritérii stanovenými v článku 9 a v pravidlech 
stanovených v článcích 18 až 27. 
2.  Víceleté vnitrostátní plány kontrol obsahují 
obecné informace o struktuře a organizaci systémů 
úředních kontrol prováděných v daném členském 
státě v jednotlivých dotčených oblastech 
a přinejmenším informace o: 
a) strategických cílech víceletého vnitrostátního 
plánu kontrol a o tom, jak jsou tyto cíle zohledněny 
při stanovování priorit úředních kontrol a přidělování 
zdrojů; 
b) kategorizaci rizik úředních kontrol; 
c) určení příslušných orgánů a jejich úkolů na 
centrální, regionální a místní úrovni a zdrojích, které 
mají tyto orgány k dispozici; 
d) případném přenesení úkolů na pověřené 
subjekty; 
e) celkové organizaci a řízení úředních kontrol na 
celostátní, regionální a místní úrovni, včetně 
úředních kontrol v jednotlivých zařízeních; 
f) kontrolních systémech použitých pro různá 
odvětví a o koordinaci mezi různými útvary 
příslušných orgánů odpovědných za úřední kontroly 
v těchto odvětvích; 
g) zavedených postupech a opatřeních zajišťujících 
soulad s povinnostmi příslušných orgánů uvedenými 
v čl. 5 odst. 1; 
h) školení pracovníků příslušných orgánů; 
i) dokumentovaných postupech uvedených v čl. 12 
odst. 1; 
j) celkové organizaci a provádění pohotovostních 
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Čl. 111 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

plánů v souladu s pravidly uvedenými v čl. 1 odst. 2 
a 
k) celkové organizaci spolupráce a vzájemné 
pomoci mezi příslušnými orgány v členských 
státech. 
 
Čl. 111 Příprava, aktualizace a revize víceletých 
vnitrostátních plánů kontrol 
1.  Členské státy zajistí zpřístupnění víceletých 
vnitrostátních plánů kontrol uvedených v čl. 109 
odst. 1 veřejnosti, s výjimkou těch částí, jejichž 
zveřejnění by mohlo narušit účinnost úředních 
kontrol. 
2.  Víceletý vnitrostátní plán kontrol je pravidelně 
aktualizován za účelem svého přizpůsobení 
změnám pravidel uvedených v čl. 1 odst. 2 
a revidován s přihlédnutím alespoň k těmto 
faktorům: 
a) výskyt nových nákaz, škodlivých organismů 
rostlin nebo jiných rizik pro zdraví lidí, zvířat nebo 
rostlin, pro dobré životní podmínky zvířat nebo, 
v případě GMO a přípravků na ochranu rostlin, také 
pro životní prostředí; 
b) významné změny struktury, řízení nebo činnosti 
příslušných orgánů členských států; 
c) výsledky úředních kontrol členských států; 
d) výsledky kontrol prováděných Komisí v členském 
státě v souladu s čl. 116 odst. 1; 
e) vědecké poznatky a 
f) výsledky úředních kontrol provedených 
příslušnými orgány třetích zemí v členském státě. 
3.  Členské státy Komisi na požádání poskytnou 
nejaktuálnější verzi svého víceletého vnitrostátního 
plánu kontrol. 
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Čl. 113 

 
Článek 113 Výroční zprávy členských států 
1.  Každý rok do 31. srpna předloží jednotlivé 
členské státy Komisi zprávu, ve které uvedou: 
a) veškeré změny, které provedly ve svých 
víceletých vnitrostátních plánech kontrol za účelem 
zohlednění faktorů uvedených v čl. 111 odst. 2; 
b) výsledky úředních kontrol provedených 
v předchozím roce na základě svého víceletého 
vnitrostátního plánu kontrol; 
c) typ a počet případů nesouladu s pravidly 
uvedenými v čl. 1 odst. 2, které příslušné orgány 
zjistily v předchozím roce v jednotlivých oblastech; 
d) opatření k zajištění účinného provádění svého 
víceletého vnitrostátního plánu kontrol, včetně 
donucovacích opatření a jejich výsledků, a 
e) odkaz na internetové stránky příslušného orgánu 
obsahující veřejné informace o poplatcích nebo 
platbách uvedené v čl. 85 odst. 2. 
2.  Za účelem zajištění jednotného uspořádání 
výročních zpráv uvedených v odstavci 1 Komise 
prostřednictvím prováděcích aktů přijme a podle 
potřeby aktualizuje jednotné vzorové formuláře pro 
předkládání informací a údajů uvedených 
v zmíněném odstavci. 
Tyto prováděcí akty pokud možno umožní použít 
jednotné vzorové formuláře přijaté Komisí pro účely 
předkládání jiných zpráv o úředních kontrolách, 
které mají příslušné orgány Komisi předkládat 
v souladu s pravidly uvedenými v čl. 1 odst. 2. Tyto 
prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem 
podle čl. 145 odst. 2. 

§ 15 odst. 8 d) o souhlas s uvedením na trh nových 
potravin nebo nových složek potravin o 

32015R2283 Čl. 4 odst. 2 Čl. 4 Postup pro určování statusu nových potravin 
2.   V případě, že si provozovatelé potravinářských 
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písm. d) 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 

podniků nejsou jisti, zda potravina, kterou hodlají 
uvést na trh v Unii, spadá do oblasti působnosti 
tohoto nařízení, či nikoli, konzultují členský stát, v 
němž hodlají novou potravinu uvést na trh jako 
první. Provozovatelé potravinářských podniků 
poskytnou členskému státu nezbytné informace, 
aby mu umožnili určit, zda určitá potravina spadá do 
oblasti působnosti tohoto nařízení, či nikoli. 
 

§ 15a odst. 
1 písm. e) 
až l) 

(1) Ministerstvo  
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, 
 
 

32017R0625 Čl. 59 odst. 1 
 
 
 
 
 
Čl. 62 odst. 1   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Čl. 62 odst. 2 
 
 
 
 
 
 
 
 

Čl. 59 Určení stanovišť hraniční kontroly 
1. Členské státy určí stanoviště hraniční kontroly za 
účelem provádění úředních kontrol u jedné nebo 
více zvířat a zboží kategorií uvedených v čl. 47 
odst. 1. 
 
Čl. 62 Zrušení určení stanovišť hraniční kontroly 
1.  Přestane-li stanoviště hraniční kontroly splňovat 
požadavky uvedené v článku 64, členské státy: 
a) zruší určení uvedené v čl. 59 odst. 1 pro všechny 
nebo pro některé kategorie zvířat a zboží, pro které 
bylo určení učiněno, a 
b) vyškrtnou tato stanoviště hraniční kontroly ze 
seznamů uvedených v čl. 60 odst. 1 pro kategorie 
zvířat a zboží, pro které je určení zrušeno. 
 
Čl. 62 Zrušení určení stanovišť hraniční kontroly 
2.  Členské státy uvědomí Komisi a ostatní členské 
státy o tom, že určení stanoviště hraniční kontroly 
bylo podle odstavce 1 zrušeno, a o důvodech tohoto 
zrušení. 
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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. 

Čl. 63 odst. 1 a 
4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Čl. 60 odst. 1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Čl. 100 odst. 1 
 
 

Čl. 63 Pozastavení určení stanovišť hraniční 
kontroly 
1. Členský stát pozastaví určení stanoviště hraniční 
kontroly a nařídí, aby byla jeho činnost zastavena 
pro všechny nebo některé kategorie zvířat a zboží, 
pro které bylo určení učiněno, pokud tyto činnosti 
mohou způsobovat riziko pro zdraví lidí, zvířat nebo 
rostlin, pro dobré životní podmínky zvířat nebo, v 
případě GMO a přípravků na ochranu rostlin, také 
pro životní prostředí. Je-li dané riziko vážné, 
pozastaví se určení s okamžitou platností. 
4.   Pozastavení uvedené v odstavci 1 členské státy 
zruší, jakmile: 
a) se příslušné orgány přesvědčí, že riziko uvedené 
v odstavci 1 již neexistuje, a 
b) sdělily Komisi a ostatním členským státům, na 
základě jakých informací bylo pozastavení zrušeno. 
 
Čl. 60 Zařazení stanovišť hraniční kontroly na 
seznam 
 1.  Každý členský stát zpřístupní na internetu 
aktualizované seznamy stanovišť hraniční kontroly 
na svém území, ve kterých u každého stanoviště 
hraniční kontroly uvede tyto informace: 
a) kontaktní údaje; 
b) provozní dobu; 
c) přesné místo, a zda se jedná o přístav, letiště 
anebo železniční nebo silniční místo vstupu, a 
d) zvířata a zboží kategorií uvedených v čl. 47 odst. 
1, které spadají do působnosti jeho určení. 
 
Čl. 100 určení národních referenčních laboratoří 
1.  Členské státy určí pro každou referenční 
laboratoř Evropské unie určenou v souladu s čl. 93 
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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. 

 
 
 
Čl. 115 odst. 1 
až 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Čl. 124 odst. 1 

odst. 1 jednu nebo více národních referenčních 
laboratoří. 
 
Čl. 115 Pohotovostní plány pro potraviny a krmiva 
1.  K uplatňování obecného plánu řízení krizí 
uvedeného v čl. 55 odst. 1 nařízení (ES) č. 
178/2002 vypracují členské státy pohotovostní plány 
pro potraviny a krmiva obsahující opatření, která se 
neprodleně učiní v případě, že je zjištěno, že 
potravina nebo krmivo představuje – přímo nebo 
prostřednictvím životního prostředí – vážné riziko 
pro zdraví lidí nebo zvířat. 
2.  V pohotovostních plánech pro potraviny a krmiva 
podle odstavce 1 se uvedou: 
a) příslušné orgány, které se na nich mají podílet; 
b) pravomoci a povinnosti orgánů uvedených v 
písmeni a) a 
c) kanály a postupy pro sdílení informací mezi 
příslušnými orgány a případně dalšími stranami. 
3.  Členské státy své pohotovostní plány pro 
potraviny a krmiva pravidelně přezkoumávají s 
cílem zohlednit změny v organizaci příslušných 
orgánů a zkušenosti získané při provádění plánu a 
při simulačních cvičeních. 
 
Čl. 124 Kontroly třetích zemí prováděné v členských 
státech  
1.  Členské státy uvědomí Komisi o kontrolách, 
které v oblastech, na které se vztahují pravidla 
uvedená v čl. 1 odst. 2, plánují na jejich území 
provést příslušné orgány třetích zemí. 

§ 15b odst. 
6 

(6) Ministerstvo oznámí Evropské 
komisi jmenování vydavatele 
jedinečného identifikátoru a jeho 

32018R0574 Čl. 3 odst. 6 a 
7 

Čl. 3 Vydavatel identifikátorů  
6. Členské státy oznámí Komisi jmenování 
vydavatele identifikátorů a jeho identifikační kód do 
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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. 

jednoho měsíce od jeho jmenování. 
7.   Členské státy zajistí, aby informace týkající se 
totožnosti jmenovaného vydavatele identifikátorů a 
jeho identifikační kód byly zveřejněny a byly 
dostupné on-line. 

§ 16 odst. 7 
a 8  

(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 
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 

32017R0625 Čl. 35 odst. 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Čl. 35 Druhé odborné stanovisko 
2.   Pokud je to vhodné a technicky proveditelné, 
zejména s ohledem na rozšíření a rozložení 
nebezpečí u zvířat nebo zboží, náchylnost vzorků 
nebo zboží k rychlé zkáze a množství dostupného 
substrátu, příslušné orgány: 
a) zajistí při odebírání vzorku, pokud to daný 
provozovatel požaduje, odběr dostatečného 
množství, aby bylo k dispozici i pro druhé odborné 
stanovisko a přezkum uvedený v odstavci 3, ukáže-
li se to jako nezbytné; nebo 
b) pokud není možné odebrat dostatečné množství, 
jak je uvedeno v písmeni a), informují o této 
skutečnosti provozovatele. 
 Tento odstavec se nepoužije při posuzování 
výskytu karanténních škodlivých organismů na 
rostlinách, v rostlinných produktech nebo jiných 
předmětech za účelem ověření souladu s pravidly 
uvedenými v čl. 1 odst. 2 písm. g). 
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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. 

§ 16 odst. 
11 

(11) Zjistí-li orgán dozoru, že ve 
stanovené lhůtě nedošlo k odstranění 
nedostatků zjištěných při běžné kontrole, 
je provozovatel potravinářského podniku 
povinen nahradit náklady dodatečné 
kontroly15h). Prováděcí právní předpis 
stanoví výši paušální částky nákladů pro 
účely výpočtu skutečných nákladů 
dodatečné kontroly hrazených 
provozovatelem potravinářského podniku 
podle čl. 82 odst. 1 písm. b) nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2017/625. O náhradě nákladů za 
dodatečnou kontrolu rozhodne orgán 
dozoru. Tato náhrada je příjmem státního 
rozpočtu, vybírá ji orgán dozoru, který ji 
uložil. 

32017R0625 Čl. 82 odst. 1 Čl. 82 Výpočet poplatků a plateb 
1.  Poplatky nebo platby vybírané v souladu s čl. 79 
odst. 1 písm. a) a odst. 2 se stanoví jednou z těchto 
metod výpočtu nebo jejich kombinací: 
a) paušálně na základě celkových nákladů úředních 
kontrol vynaložených příslušnými orgány za určitou 
dobu a uplatňují se vůči všem provozovatelům bez 
ohledu na to, zda je určitá úřední kontrola 
v referenčním období u každého provozovatele 
podléhajícího poplatkům provedena; při určování 
výše poplatků, které mají být účtovány jednotlivým 
odvětvím, činnostem a kategoriím provozovatelů, 
příslušné orgány zohlední, jaký vliv má na rozdělení 
celkových nákladů těchto úředních kontrol typ 
a rozsah dotčené činnosti a relevantní rizikové 
faktory; nebo 
b) na základě výpočtu skutečných nákladů každé 
jednotlivé úřední kontroly a uplatňují se vůči 
provozovatelům, kterých se daná úřední kontrola 
týkala. 

§ 16 odst. 
10 a 11 

15g) Čl. 12 nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004. 

Čl. 34 až 42 nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2017/625. 

32017R0625  Čl. 34 Metody používané pro odběr vzorků, analýzy, 
testy a diagnostiku 
Čl. 35 Druhé odborné stanovisko 
Čl. 36 Odběr vzorků u zvířat a zboží nabízených k 
prodeji komunikačními prostředky na dálku 
Čl. 37 Určení úředních laboratoří 
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15h) Čl. 28 nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004. 

Čl. 79 odst. 2 písm. c) nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2017/625. 

Čl. 38 Povinnosti úředních laboratoří 
Čl. 39 Audity úředních laboratoří 
Čl. 40 Odchylky od podmínky povinné akreditace 
pro některé úřední laboratoře 
Čl. 41 Pravomoci přijmout odchylky od podmínky 
povinné akreditace všech laboratorních 
analytických, testovacích a diagnostických metod 
používaných úředními laboratořemi 
Čl. 42 Dočasné odchylky od podmínek povinné 
akreditace pro úřední laboratoře 
 
Čl. 79 Povinné poplatky nebo platby 
(2) Příslušné orgány vybírají poplatky nebo platby s 
cílem pokrýt náklady, které jim vzniknou v 
souvislosti s: 
c) úředními kontrolami, které nebyly původně 
plánovány a které 
 i) musely být provedeny, neboť během úřední 
kontroly provedené v souladu s tímto nařízením byl 
na straně téhož provozovatele zjištěn nesoulad, a 
 ii) jsou prováděny za účelem posouzení rozsahu a 
dopadu nesouladu nebo za účelem ověření, zda 
byla zjednána náprava. 

§ 16 odst. 
13 

(13) Prováděcí právní předpis stanoví 
výši paušální částky nákladů, které 
vznikly v souvislosti se vstupem potravin 
ze třetích zemí podle přímo použitelného 
předpisu Evropské unie o úředních 
kontrolách15j) 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 

32017R0625 Čl. 82 odst. 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Čl. 82 Výpočet poplatků a plateb 
1.  Poplatky nebo platby vybírané v souladu s čl. 79 
odst. 1 písm. a) a odst. 2 se stanoví jednou z těchto 
metod výpočtu nebo jejich kombinací: 
a) paušálně na základě celkových nákladů úředních 
kontrol vynaložených příslušnými orgány za určitou 
dobu a uplatňují se vůči všem provozovatelům bez 
ohledu na to, zda je určitá úřední kontrola 
v referenčním období u každého provozovatele 
podléhajícího poplatkům provedena; při určování 
výše poplatků, které mají být účtovány jednotlivým 
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přímo použitelných předpisů Evropské 
unie upravujících dovoz některých 
potravin ze třetích zemí24). O náhradě 
těchto nákladů rozhodne orgán dozoru. 
Tato náhrada je příjmem státního 
rozpočtu, vybírá ji orgán, který ji uložil. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Čl. 47 odst. 1 
písm. d), e) a 
f) 

odvětvím, činnostem a kategoriím provozovatelů, 
příslušné orgány zohlední, jaký vliv má na rozdělení 
celkových nákladů těchto úředních kontrol typ 
a rozsah dotčené činnosti a relevantní rizikové 
faktory; nebo 
b) na základě výpočtu skutečných nákladů každé 
jednotlivé úřední kontroly a uplatňují se vůči 
provozovatelům, kterých se daná úřední kontrola 
týkala. 
 
Čl. 47 Zvířata a zboží, u kterých jsou prováděny 
úřední kontroly na stanovištích hraniční kontroly  
1. K zajištění souladu s pravidly uvedenými v čl. 1 
odst. 2 provádějí příslušné orgány úřední kontroly 
na stanovišti hraniční kontroly v místě prvního 
vstupu do Unie u každé zásilky pro tyto kategorie 
zvířat a zboží dovážených do Unie: 
d) zboží z některých třetích zemí, u kterých se 
Komise rozhodla prostřednictvím prováděcích aktů 
stanovených v odst. 2 písm. b) tohoto článku, že je 
nezbytné opatření vyžadující dočasné zintenzivnění 
úředních kontrol při jeho vstupu do Unie z důvodu 
známého nebo nově se objevujícího rizika, nebo 
protože existují doklady o tom, že by mohlo 
docházet k rozsáhlému závažnému nesouladu s 
pravidly uvedenými v čl. 1 odst. 2; 
e) zvířata a zboží, na které se vztahuje mimořádné 
opatření přijaté v souladu s článkem 53 nařízení 
(ES) č. 178/2002, článkem 249 nařízení (EU) 
2016/429 nebo čl. 28 odst. 1, čl. 30 odst. 1, čl. 40 
odst. 3, čl. 41 odst. 3, čl. 49 odst. 1, čl. 53 odst. 3 a 
čl. 54 odst. 3 nařízení (EU) 2016/2031 požadující, 
aby zásilky těchto zvířat nebo zboží označené 
prostřednictvím svých kódů podle kombinované 
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nomenklatury podléhaly při vstupu do Unie úředním 
kontrolám; 
f) zvířata a zboží, pro jejichž vstup do Unie byly 
stanoveny podmínky nebo opatření prostřednictvím 
aktů přijatých v souladu s článkem 126 nebo 128 
nebo s pravidly uvedenými v čl. 1 odst. 2, které 
vyžadují, aby byl při vstupu zvířat nebo zboží do 
Unie ověřen soulad s těmito podmínkami nebo 
opatřeními. 

§ 16 odst. 
14 

(14) Provozovatel potravinářského 
podniku je povinen uhradit náklady, které 
vznikly v souvislosti s dovozem potravin 
ze třetích zemí, pokud tak stanoví přímo 
použitelný předpis Evropské unie 
upravující dovoz některých potravin ze 
třetích zemí24). 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. Prováděcí právní 
předpis stanoví výši paušální částky 
nákladů vzniklých v souvislosti s 
dovozem potravin ze třetích zemí. 
Vyhláška o sazebníku náhrad nákladů58) 
stanoví výši nákladů za laboratorní rozbor 
kontrolních vzorků, je-li proveden 
laboratoří orgánu dozoru. O náhradě 
těchto nákladů rozhodne orgán dozoru. 
Tato náhrada je příjmem státního 
rozpočtu, vybírá ji orgán, který ji uložil. 

32017R0625 Čl. 3 bod 41 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Čl. 79 odst. 4 

Čl. 3 Definice 
Pro účely tohoto nařízení se rozumí: 
 bod 41 
„kontrolou dokladů“ kontrola úředních osvědčení, 
úředních potvrzení a dalších dokladů, včetně 
dokladů obchodní povahy, které musí doprovázet 
zásilku podle pravidel uvedených v čl. 1 odst. 2, 
podle čl. 56 odst. 1 nebo podle prováděcích aktů 
přijatých v souladu s čl. 77 odst. 3, čl. 126 odst. 3, 
čl. 128 odst. 1 a čl. 129 odst. 1; 
 
Čl. 79 Povinné poplatky nebo platby 
4.  Členské státy mohou rozhodnout, že poplatky 
a platby vypočítané v souladu s čl. 82 odst. 1 
písm. b) se nevyberou, pokud při zohlednění 
nákladů na výběr a celkových příjmů očekávaných 
z jejich výběru nedosáhnou částky, jejíž výběr by byl 
hospodárný. 

§ 3 odst. 2 
písm. b) 

b) postupuje podle čl. 137 a 138 přímo 
použitelného předpisu Evropské unie o 

32017R0625 čl. 137 a čl. 
138 

Čl. 137 
Obecné povinnosti příslušných orgánů ve věci 
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zákona 
č. 146/2002 
Sb. 

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, 

donucovacích opatření 
1.   Jednají-li příslušné orgány v souladu s touto 
kapitolou, přijímají přednostně opatření k odstranění 
nebo omezení rizik pro zdraví lidí, zvířat a rostlin, 
pro dobré životní podmínky zvířat nebo, v případě 
GMO a přípravků na ochranu rostlin, také pro 
životní prostředí. 
2.   V případě podezření na nesoulad provedou 
příslušné orgány šetření s cílem toto podezření 
potvrdit, nebo vyloučit. 
3.   Opatření přijímaná podle odstavce 2 v případě 
potřeby zahrnují: 
a)provádění zesílených úředních kontrol u zvířat, 
zboží a provozovatelů po přiměřenou dobu; 
b)úřední zadržení zvířat a zboží a jakýchkoliv 
nepovolených látek nebo produktů. 
Čl. 138 
Opatření v případě zjištěného nesouladu 
1.   Je-li zjištěn nesoulad, přijmou příslušné orgány: 
a)veškerá opatření nezbytná k určení původu a 
rozsahu nesouladu a ke stanovení povinností 
provozovatele a 
b) vhodná opatření zajištující, aby dotčený 
provozovatel nesoulad napravil a zabránil dalšímu 
výskytu takového nesouladu. 
Při rozhodování o tom, jaká opatření mají být přijata, 
přihlížejí příslušné orgány k povaze nesouladu a k 
dosavadním záznamům o dodržování pravidel 
provozovatelem. 
2.   Jednají-li podle odstavce 1 tohoto článku, 
přijmou příslušné orgány veškerá opatření, která 
považují za vhodná k zajištění souladu s pravidly 
uvedenými v čl. 1 odst. 2, včetně mimo jiné těchto 
opatření: 
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a) nařídí ošetření zvířat nebo toto ošetření 
provedou; 
b) nařídí, aby byla zvířata vyložena nebo přeložena 
na jiný dopravní prostředek, aby jim bylo poskytnuto 
ustájení a péče, aby byla umístěna do karantény 
nebo aby jejich porážka byla odložena, a v 
nezbytných případech nařídí zajištění veterinární 
péče; 
c) nařídí, aby bylo zboží podrobeno určitému 
zacházení, aby bylo změněno označení nebo aby 
byly spotřebitelům poskytnuty opravné informace; 
d)omezí nebo zakáží uvádění zvířat a zboží na trh, 
jejich přemísťování, vstup do Unie nebo vývoz a 
zakáží jejich návrat do členského státu odeslání 
nebo nařídí jejich návrat do členského státu 
odeslání; 
e) nařídí provozovateli, aby zvýšil četnost svých 
kontrol; 
f) nařídí, aby byly určité činnosti dotčeného 
provozovatele předmětem zesílených nebo 
systematických úředních kontrol; 
g) nařídí, aby bylo zboží staženo z oběhu nebo z 
trhu, odstraněno a zničeno, přičemž ve vhodných 
případech povolí použití zboží pro jiné účely, než 
pro které bylo původně zamýšleno; 
h) nařídí po přiměřenou dobu celkovou nebo 
částečnou izolaci nebo uzavření celého podniku 
dotčeného provozovatele nebo jeho části či jeho 
zařízení, hospodářství nebo jiných prostor; 
i) nařídí, aby byla na přiměřenou dobu zcela nebo 
částečně pozastavena veškerá činnost dotčeného 
provozovatele nebo její část a případně fungování 
internetových stránek, které provozuje nebo 
využívá; 
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j) nařídí, aby byly registrace nebo schválení 
dotčeného zařízení, závodu, hospodářství nebo 
dopravního prostředku nebo schválení přepravce 
nebo osvědčení o způsobilosti řidiče pozastaveny 
nebo odňaty; 
k) nařídí porážku nebo usmrcení zvířat, je-li v 
daném případě nejvhodnějším prostředkem ochrany 
zdraví lidí a zvířat a dobrých životních podmínek 
zvířat. 
3.   Příslušné orgány poskytnou dotčenému 
provozovateli nebo jeho zástupci: 
a) písemné oznámení o svém rozhodnutí týkajícím 
se opatření, která mají být v souladu s odstavcem 1 
a 2 přijata, spolu s důvody tohoto rozhodnutí a 
b) informace o případném právu podat opravný 
prostředek proti takovému rozhodnutí a o 
použitelném postupu a lhůtách pro podání tohoto 
opravného prostředku. 
4.   Veškeré náklady vzniklé na základě tohoto 
článku nesou odpovědní provozovatelé. 
5.   Příslušné orgány v případě vydání falešných 
nebo zavádějících úředních osvědčení nebo jejich 
zneužívání přijmou vhodná opatření, včetně: 
a) dočasného pozastavení výkonu funkce 
osvědčujícího úředníka; 
b) odnětí oprávnění podepisovat úřední osvědčení; 
c) jakéhokoliv dalšího opatření k zabránění tomu, 
aby se porušení pravidel uvedená v čl. 89 odst. 2 
opakovala. 
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§ 3 odst. 3 
písm. b) 

a) provádí rozbory vzorků nebo zajišťuje 
provedení rozborů vzorků a přípravu 
vzorků30) pro doplňující odborný 
posudek druhé odborné stanovisko, 
a to v případě 

1. zemědělských výrobků nebo 
potravin podléhajících kontrole v 
laboratořích pověřených podle 
určených podle čl. 37 přímo 
použitelného předpisu Evropské unie 
o úředních kontrolách31), které splňují 
podmínky pro provoz laboratoří 
stanovené v přímo použitelném 
předpisu Evropské unie o úředních 
kontrolách32), 

2. tabákových výrobků podléhajících 
kontrole v laboratořích, které splňují 
podmínky pro provoz laboratoří 
stanovené technickou normou 
upravující všeobecné požadavky na 
způsobilost zkušebních a kalibračních 
laboratoří33), nebo 

3. vzorků odebraných z míst nebo 
zařízení používaných při výrobě a 
uvádění na trh potravin podléhajících 
kontrole v laboratořích pověřených 
podle určených podle čl. 37 přímo 
použitelného předpisu Evropské unie 

32017R0625 Čl. 35 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Čl. 35 
Druhé odborné stanovisko 
1.   Příslušné orgány zajistí, aby provozovatelé, 
jejichž zvířata nebo zboží jsou předmětem odběru 
vzorků, analýz, testů nebo diagnostiky v rámci 
úředních kontrol, měli právo na druhé odborné 
stanovisko, získané na jejich vlastní náklady. 
Právo na druhé odborné stanovisko opravňuje 
provozovatele požádat o dokumentární přezkum 
vzorků, analýzy, testů nebo diagnostiky jiným 
uznaným a řádně kvalifikovaným znalcem. 
2.   Pokud je to vhodné a technicky proveditelné, 
zejména s ohledem na rozšíření a rozložení 
nebezpečí u zvířat nebo zboží, náchylnost vzorků 
nebo zboží k rychlé zkáze a množství dostupného 
substrátu, příslušné orgány: 
a) zajistí při odebírání vzorku, pokud to daný 
provozovatel požaduje, odběr dostatečného 
množství, aby bylo k dispozici i pro druhé odborné 
stanovisko a přezkum uvedený v odstavci 3, ukáže-
li se to jako nezbytné; nebo 
b) pokud není možné odebrat dostatečné množství, 
jak je uvedeno v písmeni a), informují o této 
skutečnosti provozovatele. 
Tento odstavec se nepoužije při posuzování výskytu 
karanténních škodlivých organismů na rostlinách, v 
rostlinných produktech nebo jiných předmětech za 
účelem ověření souladu s pravidly uvedenými v čl. 1 

                                                            
30) Například nařízení Komise (ES) č. 333/2007 ze dne 28. března 2007, kterým se stanoví metody odběru vzorků a metody analýzy pro úřední kontrolu 
obsahu olova, kadmia, rtuti, anorganického cínu, 3-MCPD a benzo[ a ]pyrenu v potravinách, v platném znění, a nařízení Komise (ES) č. 401/2006 ze dne 23. 
února 2006, kterým se stanoví metody odběru vzorků a metody analýzy pro úřední kontrolu množství mykotoxinů v potravinách, v platném znění. 
31) Čl. 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004. 
32) Čl. 11 a 12 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004. 
33) ČSN EN ISO/IEC 17025 Posuzování shody - Všeobecné požadavky na způsobilost zkušebních a kalibračních laboratoří. 
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o úředních kontrolách31), které splňují 
podmínky pro provoz laboratoří 
stanovené v přímo použitelném 
předpisu Evropské unie o úředních 
kontrolách32); v případě vzorků pro 
mikrobiologické zkoušení odebraných 
z míst nebo zařízení nelze odebrat 
vzorky pro doplňující odborný posudek 
druhé odborné stanovisko, 

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, 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Čl. 37 

odst. 2 písm. g). 
3.   Členské státy mohou rozhodnout, že v případě 
sporu mezi příslušnými orgány a provozovateli 
založeného na druhém odborném stanovisku 
uvedeném v odstavci 1 mohou provozovatelé na 
své vlastní náklady požadovat provedení 
dokumentárního přezkumu prvotní analýzy, testu 
nebo diagnostiky a případně jiné analýzy, testu či 
diagnostiky jinou úřední laboratoří. 
4. Žádostí provozovatele o druhé odborné 
stanovisko podle odstavce 1 tohoto článku není 
dotčena povinnost příslušných orgánů přijmout 
okamžitá opatření k odstranění nebo omezení rizik 
pro zdraví lidí, zvířat a rostlin, pro dobré životní 
podmínky zvířat nebo, v případě GMO a přípravků 
na ochranu rostlin, také pro životní prostředí, v 
souladu s tímto nařízením a s pravidly uvedenými v 
čl. 1 odst. 2. 
 
Čl. 37 
Určení úředních laboratoří 
1. Příslušné orgány určí úřední laboratoře k 
provádění laboratorních analýz, testů a diagnostiky 
vzorků odebraných při úředních kontrolách a jiných 
úředních činnostech v členském státě, na jehož 
území tyto příslušné orgány působí, nebo v jiném 
členském státě či ve třetí zemi, která je smluvní 
stranou Dohody o Evropském hospodářském 
prostoru. 
2. Příslušné orgány mohou jako úřední laboratoř 
určit laboratoř nacházející se v jiném členském státě 
či ve třetí zemi, která je smluvní stranou Dohody o 
Evropském hospodářském prostoru, pokud jsou 
splněny tyto podmínky: 
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a) jsou zavedena vhodná ujednání, podle kterých 
mohou příslušné orgány provádět audity a inspekce 
uvedené v čl. 39 odst. 1 nebo pověřit provedením 
těchto auditů a inspekcí příslušné orgány daného 
členského státu či třetí země, která je smluvní 
stranou Dohody o Evropském hospodářském 
prostoru, kde se laboratoř nachází, a 
b) uvedená laboratoř je již určena jako úřední 
laboratoř příslušnými orgány členského státu, na 
jehož území je umístěna. 
3.   Určení úřední laboratoře musí být provedeno 
písemně a musí obsahovat podrobný popis: 
a) úkolů, které laboratoř provádí jakožto úřední 
laboratoř; 
b) podmínek, za nichž úkoly uvedené v písmeni a) 
provádí, a 
c) nezbytných ujednání k zajištění efektivní a účinné 
koordinace a spolupráce mezi laboratoří a 
příslušnými orgány. 
4.   Příslušné orgány mohou jako úřední laboratoř 
určit pouze laboratoř, která: 
a) má odbornou způsobilost, vybavení a 
infrastrukturu potřebné k provádění analýz, testů 
nebo diagnostiky vzorků; 
b) má dostatečný počet náležitě kvalifikovaných, 
vyškolených a zkušených pracovníků; 
c) zajišťuje, že úkoly jí svěřené podle odstavce 1 
plní nestranně, a nenachází se v této souvislosti ve 
střetu zájmů; 
d) dokáže zajistit včasné výsledky analýz, testů 
nebo diagnostiky provedených na vzorcích 
odebraných při úředních kontrolách a jiných 
úředních činnostech a 
e) působí v souladu s normou EN ISO/IEC 17025 a 
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je v souladu s touto normou akreditována 
vnitrostátním akreditačním orgánem působícím v 
souladu s nařízením (ES) č. 765/2008. 
5.   Rozsah akreditace úřední laboratoře uvedené v 
odst. 4 písm. e): 
a) zahrnuje ty laboratorní analytické, testovací nebo 
diagnostické metody, které musí laboratoř působící 
jako úřední laboratoř používat pro analýzu, 
testování a diagnostiku; 
b) může zahrnovat jednu nebo více laboratorních 
analytických, testovacích nebo diagnostických 
metod nebo skupiny metod; 
c) může být definován flexibilním způsobem, který 
umožní zahrnout do rozsahu akreditace i 
pozměněné verze metod používaných úřední 
laboratoří v době, kdy byla akreditace udělena, 
nebo nové metody vedle uvedených metod na 
základě vlastní validace dané laboratoře bez 
zvláštního posouzení vnitrostátním akreditačním 
orgánem před použitím těchto pozměněných nebo 
nových metod. 
6.   Pokud žádná úřední laboratoř určená v Unii či 
ve třetí zemi, která je smluvní stranou Dohody o 
Evropském hospodářském prostoru, podle odstavce 
1 nemá odbornou způsobilost, vybavení, 
infrastrukturu a pracovníky nezbytné k provádění 
nových nebo obzvlášť neobvyklých laboratorních 
analýz, testů nebo diagnostiky, mohou příslušné 
orgány o provedení těchto analýz, testů a 
diagnostiky požádat laboratoř nebo diagnostické 
centrum, které nesplňují jeden nebo více požadavků 
stanovených v odstavcích 3 a 4. 

§ 3 odst. 3 n) určuje úřední laboratoře podle čl. 37 a 
zrušuje jejich určení podle čl. 39 odst. 2 

32017R0625 Čl. 37 
 

Čl. 37 
Určení úředních laboratoří 
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písm. n) 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, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.   Příslušné orgány určí úřední laboratoře k 
provádění laboratorních analýz, testů a diagnostiky 
vzorků odebraných při úředních kontrolách a jiných 
úředních činnostech v členském státě, na jehož 
území tyto příslušné orgány působí, nebo v jiném 
členském státě či ve třetí zemi, která je smluvní 
stranou Dohody o Evropském hospodářském 
prostoru. 
2.   Příslušné orgány mohou jako úřední laboratoř 
určit laboratoř nacházející se v jiném členském státě 
či ve třetí zemi, která je smluvní stranou Dohody o 
Evropském hospodářském prostoru, pokud jsou 
splněny tyto podmínky: 
a) jsou zavedena vhodná ujednání, podle kterých 
mohou příslušné orgány provádět audity a inspekce 
uvedené v čl. 39 odst. 1 nebo pověřit provedením 
těchto auditů a inspekcí příslušné orgány daného 
členského státu či třetí země, která je smluvní 
stranou Dohody o Evropském hospodářském 
prostoru, kde se laboratoř nachází, a 
b) uvedená laboratoř je již určena jako úřední 
laboratoř příslušnými orgány členského státu, na 
jehož území je umístěna. 
3.   Určení úřední laboratoře musí být provedeno 
písemně a musí obsahovat podrobný popis: 
a) úkolů, které laboratoř provádí jakožto úřední 
laboratoř; 
b) podmínek, za nichž úkoly uvedené v písmeni a) 
provádí, a 
c) nezbytných ujednání k zajištění efektivní a účinné 
koordinace a spolupráce mezi laboratoří a 
příslušnými orgány. 
4.   Příslušné orgány mohou jako úřední laboratoř 
určit pouze laboratoř, která: 
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a) má odbornou způsobilost, vybavení a 
infrastrukturu potřebné k provádění analýz, testů 
nebo diagnostiky vzorků; 
b) má dostatečný počet náležitě kvalifikovaných, 
vyškolených a zkušených pracovníků; 
c) zajišťuje, že úkoly jí svěřené podle odstavce 1 
plní nestranně, a nenachází se v této souvislosti ve 
střetu zájmů; 
d) dokáže zajistit včasné výsledky analýz, testů 
nebo diagnostiky provedených na vzorcích 
odebraných při úředních kontrolách a jiných 
úředních činnostech a 
e) působí v souladu s normou EN ISO/IEC 17025 a 
je v souladu s touto normou akreditována 
vnitrostátním akreditačním orgánem působícím v 
souladu s nařízením (ES) č. 765/2008. 
5.   Rozsah akreditace úřední laboratoře uvedené v 
odst. 4 písm. e): 
a) zahrnuje ty laboratorní analytické, testovací nebo 
diagnostické metody, které musí laboratoř působící 
jako úřední laboratoř používat pro analýzu, 
testování a diagnostiku; 
b) může zahrnovat jednu nebo více laboratorních 
analytických, testovacích nebo diagnostických 
metod nebo skupiny metod; 
c) může být definován flexibilním způsobem, který 
umožní zahrnout do rozsahu akreditace i 
pozměněné verze metod používaných úřední 
laboratoří v době, kdy byla akreditace udělena, 
nebo nové metody vedle uvedených metod na 
základě vlastní validace dané laboratoře bez 
zvláštního posouzení vnitrostátním akreditačním 
orgánem před použitím těchto pozměněných nebo 
nových metod. 
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Čl. 39 

6.   Pokud žádná úřední laboratoř určená v Unii či 
ve třetí zemi, která je smluvní stranou Dohody o 
Evropském hospodářském prostoru, podle odstavce 
1 nemá odbornou způsobilost, vybavení, 
infrastrukturu a pracovníky nezbytné k provádění 
nových nebo obzvlášť neobvyklých laboratorních 
analýz, testů nebo diagnostiky, mohou příslušné 
orgány o provedení těchto analýz, testů a 
diagnostiky požádat laboratoř nebo diagnostické 
centrum, které nesplňují jeden nebo více požadavků 
stanovených v odstavcích 3 a 4. 
 
Čl. 39 
Audity úředních laboratoří 
1.   Příslušné orgány organizují audity úředních 
laboratoří, které určily v souladu s čl. 37 odst. 1 
pravidelně a kdykoliv se domnívají, že je audit 
nezbytný, ledaže shledají takové audity zbytečnými 
s ohledem na posouzení potřeby akreditace podle 
čl. 37 odst. 4 písm. e). 
2.   Příslušný orgán určení úřední laboratoře 
okamžitě zruší, a to zcela nebo pro určité úkoly, 
pokud laboratoř nepřijme vhodná a včasná 
nápravná opatření na základě výsledků auditu 
uvedeného v odstavci 1, ze kterých vyplývá, že: 
a) již nesplňuje podmínky stanovené v čl. 37 odst. 4 
a 5; 
b) neplní povinnosti stanovené v článku 38; 
c) dosahuje podprůměrných výsledků v 
mezilaboratorních porovnávacích zkouškách 
uvedených v čl. 38 odst. 2. 
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§ 3 odst. 3 
písm. t) 

t) provádí kontrolu při vstupu a dovozu 
potravin ze třetích zemí14b), přičemž je 
oprávněna využívat postupy a opatření 
uvedené v čl. 43 a násl. přímo 
použitelného předpisu Evropské unie 
o úředních kontrolách, 
 

32017R0625 Čl. 43 Čl. 43 
Úřední kontroly zvířat a zboží vstupujících do Unie 
 
Úřední kontroly zvířat a zboží vstupujících do Unie 
se organizují na základě rizika. V případě zvířat a 
zboží uvedených v článcích 47 a 48 se tyto úřední 
kontroly provádějí v souladu s články 47 až 64. 

§ 3 odst. 3 
písm. dd) 

dd) v případě přeshraniční spolupráce 
provádí dozor a postupuje přitom podle 
příslušného předpisu Evropské unie14i) v 
rozsahu věcné působnosti zvláštních 
právních předpisů, kterými je 
promítnuta směrnice uvedená v bodě 
16 přílohy k tomuto předpisu 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, 

32017R2394 

 

Bod 9 přílohy 9. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2005/29/ES ze dne 11. května 2005 o nekalých 
obchodních praktikách vůči spotřebitelům na 
vnitřním trhu a o změně směrnice Rady 
84/450/EHS, směrnic Evropského parlamentu a 
Rady 97/7/ES, 98/27/ES a 2002/65/ES a nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004 
(směrnice o nekalých obchodních praktikách) (Úř. 
věst. L 149, 11.6.2005, s. 22). 
 

§ 3 odst. 3 
písm. ff) až 
hh) 

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 

32017R0625 Čl. 8 odst. 3 
 
 
 
 
 

3.   S výjimkou situace, kdy převažuje veřejný zájem 
na zveřejnění informací, které jsou předmětem 
služebního tajemství podle odstavce 1, a aniž jsou 
dotčeny situace, kdy je jejich zveřejnění vyžadováno 
právními předpisy Unie nebo daného členského 
státu, zahrnují tyto informace také informace, jejichž 

                                                            
14b) Čl. 15 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004.  
14i) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004 o spolupráci mezi vnitrostátními orgány příslušnými pro vymáhání dodržování zákonů na 
ochranu spotřebitele (nařízení o spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele). 
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. 
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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. 

 
 
 
 
 
 
Čl. 2 

zveřejnění by narušilo: 
a) účel inspekcí, šetření a auditů; 
b) ochranu obchodních zájmů provozovatele nebo 
jakékoliv jiné fyzické nebo právnické osoby; nebo 
c) ochranu soudního řízení a právního poradenství. 
 
Čl. 2 
Úřední kontroly a jiné úřední činnosti 
1. Pro účely tohoto nařízení se „úředními 
kontrolami“ rozumějí činnosti prováděné buď 
příslušnými orgány, nebo pověřenými subjekty či 
fyzickými osobami, na něž byly v souladu s tímto 
nařízením přeneseny některé úkoly úřední kontroly, 
za účelem ověření: 
a) zda provozovatelé dodržují toto nařízení a 
pravidla uvedená v čl. 1 odst. 2 a 
b) zda zvířata nebo zboží splňují požadavky 
stanovené v pravidlech uvedených v čl. 1 odst. 2, 
včetně požadavků na vydání úředního osvědčení 
nebo úředního potvrzení. 
2.   Pro účely tohoto nařízení se „jinými úředními 
činnostmi“ rozumějí činnosti, které nejsou úředními 
kontrolami a jsou prováděny buď příslušnými 
orgány, nebo pověřenými subjekty či fyzickými 
osobami, na něž byly v souladu s tímto nařízením a 
pravidly uvedenými v čl. 1 odst. 2 přeneseny určité 
jiné úřední činnosti, včetně činností, jejichž cílem je 
ověření přítomnosti nákaz zvířat či výskytu 
škodlivých organismů rostlin, předcházení či 
omezení šíření takových nákaz nebo škodlivých 
organismů, jejich eradikace, udělení povolení nebo 
schválení a vydání úředních osvědčení či úředních 
potvrzení. 
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§ 3 odst. 7 (7) Inspekce provádí dodatečnou kontrolu 
podle čl. 79 odst. 2 písm. c) přímo 
použitelného předpisu Evropské unie o 
úředních kontrolách14j). Zvláštní právní 
předpis stanoví výši paušální částky 
nákladů dodatečné kontroly. O náhradě 
nákladů za dodatečnou kontrolu 
rozhodne inspekce. 

32017R0625 Čl. 79 odst. 2 2.   Příslušné orgány vybírají poplatky nebo platby s 
cílem pokrýt náklady, které jim vzniknou v 
souvislosti s: 
a) úředními kontrolami prováděnými u zvířat a zboží 
kategorií uvedených v čl. 47 odst. 1 písm. d), e) a f); 
b) úředními kontrolami prováděnými na žádost 
provozovatele s cílem získat schválení stanovené v 
článku 10 nařízení (ES) č. 183/2005; 
c) úředními kontrolami, které nebyly původně 
plánovány a které 
i) musely být provedeny, neboť během úřední 
kontroly provedené v souladu s tímto nařízením byl 
na straně téhož provozovatele zjištěn nesoulad, a 
ii) jsou prováděny za účelem posouzení rozsahu a 
dopadu nesouladu nebo za účelem ověření, zda 
byla zjednána náprava. 

§ 3 odst. 8 (8) Zvláštní právní předpis stanoví výši 
paušální částky nákladů, které vznikly 
v souvislosti se vstupem potravin ze 
třetích zemí podle čl. 79 odst. 2 písm. a) 
přímo použitelného předpisu Evropské 
unie o úředních kontrolách14l). O náhradě 
těchto nákladů rozhodne inspekce. 

32017R0625 Čl. 79 odst. 2 2.   Příslušné orgány vybírají poplatky nebo platby s 
cílem pokrýt náklady, které jim vzniknou v 
souvislosti s: 
a) úředními kontrolami prováděnými u zvířat a zboží 
kategorií uvedených v čl. 47 odst. 1 písm. d), e) a f); 
b) úředními kontrolami prováděnými na žádost 
provozovatele s cílem získat schválení stanovené v 
článku 10 nařízení (ES) č. 183/2005; 
c) úředními kontrolami, které nebyly původně 
plánovány a které 
i) musely být provedeny, neboť během úřední 
kontroly provedené v souladu s tímto nařízením byl 
na straně téhož provozovatele zjištěn nesoulad, a 
ii) jsou prováděny za účelem posouzení rozsahu a 

                                                            
14j) Čl. 28 nařízení (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. 
14l) Čl. 22 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004. 
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dopadu nesouladu nebo za účelem ověření, zda 
byla zjednána náprava. 

§ 4 odst. 1 
písm. h) až 
j) 

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. 

32017R0625 

 

 

 

 

 

32017R2394 

 

Čl. 5 odst. 1 
písm. a) 
 
 
 
Čl. 5 odst. 1 
písm. g) 
 
 
 
 
čl. 9 odst. 3 
písm. d) 

příslušné orgány a kontrolní orgány pro ekologickou 
produkci musí mít: zavedené postupy nebo opatření 
k zajištění účinnosti a přiměřenosti úředních kontrol 
a jiných úředních činností 
 
příslušné orgány a kontrolní orgány pro ekologickou 
produkci musí mít: zákonné pravomoci k provádění 
úředních kontrol a jiných úředních činností a k 
přijímání opatření uvedených v tomto nařízení a v 
pravidlech uvedených v čl. 1 odst. 2 
 
příslušné orgány mají alespoň tyto vyšetřovací 
pravomoci: pravomoc provádět kontrolní nákupy 
zboží nebo služeb, v případě potřeby pod krycí 
totožností, aby byla zjištěna protiprávní jednání, na 
něž se vztahuje toto nařízení, a aby byly získány 
důkazy, včetně pravomoci pozorování, zkoumání, 
prostudování, demontáže nebo testování tohoto 
zboží nebo služeb 

§ 4c odst. 3 (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 

32017R0625 

 

 

 

 

32017R2394 

 

čl. 138 odst. 2 
písm. i) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
čl. 9 odst. 4 
písm. g) 

2.   Jednají-li podle odstavce 1 tohoto článku, 
přijmou příslušné orgány veškerá opatření, která 
považují za vhodná k zajištění souladu s pravidly 
uvedenými v čl. 1 odst. 2, včetně mimo jiné těchto 
opatření: 
i) nařídí, aby byla na přiměřenou dobu zcela nebo 
částečně pozastavena veškerá činnost dotčeného 
provozovatele nebo její část a případně fungování 
internetových stránek, které provozuje nebo 
využívá; 
 
4.   Příslušné orgány mají alespoň tyto donucovací 
pravomoci: 
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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. 

g) nejsou-li k dispozici jiné účinné prostředky k 
dosažení ukončení nebo zákazu protiprávního 
jednání, na něž se vztahuje toto nařízení, a s cílem 
zabránit riziku závažné újmy společným zájmům 
spotřebitelů: 
i) pravomoc odstranit obsah nebo omezit přístup k 
on-line rozhraní nebo nařídit zřetelné zobrazení 
varování pro spotřebitele při přístupu k on-line 
rozhraní; 
ii) pravomoc nařídit poskytovateli hostingových 
služeb, aby on-line rozhraní odstranil, nebo aby k 
němu znemožnil či omezil přístup; nebo 
iii) případně pravomoc nařídit registrům nebo 
registrátorům domén vymazat plně kvalifikované 
doménové jméno a umožnit toto jméno 
zaregistrovat dotčenému příslušnému orgánu; 
včetně možnosti požádat třetí stranu nebo další 
orgán veřejné moci, aby provedly tato opatření; 

§ 5 odst. 1 
písm. a) 

 (1) Inspektor vydá opatření, 
kterým kontrolované osobě 
 a) zakáže 
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 

32017R0625 

 

Čl. 5 odst. 1 
písm. a) 
 
 
 
Čl. 5 odst. 1 
písm. g) 
 
 

příslušné orgány a kontrolní orgány pro ekologickou 
produkci musí mít: zavedené postupy nebo opatření 
k zajištění účinnosti a přiměřenosti úředních kontrol 
a jiných úředních činností 
 
příslušné orgány a kontrolní orgány pro ekologickou 
produkci musí mít: zákonné pravomoci k provádění 
úředních kontrol a jiných úředních činností a k 
přijímání opatření uvedených v tomto nařízení a v 
pravidlech uvedených v čl. 1 odst. 2 
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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, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

§ 5 odst. 1 
písm. g) 

(1) Inspektor vydá opatření, kterým 
kontrolované osobě 
g) uloží povinnost provádět na náklady 
kontrolované osoby rozbory v laboratoři, 
která splňuje podmínky pro provoz 
laboratoří stanovené technickou normou 
upravující všeobecné požadavky na 
způsobilost zkušebních a kalibračních 
laboratoří33) a za využití metod odběru 
vzorku a analýzy ve smyslu přímo 
použitelného předpisu Evropské unie o 
úředních kontrolách38) nebo zvláštního 
právního předpisu35), 

32017R0625 

 

Čl. 34 Čl. 34 
Metody používané pro odběr vzorků, analýzy, testy 
a diagnostiku 
1.   Metody používané pro odběr vzorků, laboratorní 
analýzy, testy a diagnostiku při úředních kontrolách 
a jiných úředních činnostech musí být v souladu s 
pravidly Unie, která stanoví tyto metody nebo 
kritéria jejich účinnosti. 
2.   V případě, že pravidla Unie uvedená v odstavci 
1 neexistují, využijí úřední laboratoře v souvislosti s 
úředními kontrolami a jinými úředními činnostmi pro 
své zvláštní analytické, testovací a diagnostické 
potřeby jednu z těchto metod, podle jejich vhodnosti 
k danému účelu: 
a) dostupné metody, které jsou v souladu s 
příslušnými mezinárodně uznávanými pravidly nebo 
protokoly, včetně těch, které přijal Evropský výbor 
pro normalizaci (CEN), nebo 
příslušné metody vyvinuté nebo doporučené 
referenčními laboratořemi Evropské unie a 
validované v souladu s mezinárodně uznávanými 
vědeckými protokoly; 

                                                            
38) Čl. 11 odst. 1 až 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 Čl. 34 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625. 
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b) v případě, že neexistují vhodná pravidla nebo 
protokoly uvedené v písmeni a), metody splňující 
příslušná pravidla stanovená na vnitrostátní úrovni, 
nebo pokud taková pravidla neexistují, příslušné 
metody vyvinuté nebo doporučené národními 
referenčními laboratořemi v souladu s mezinárodně 
uznávanými vědeckými protokoly, nebo 
příslušné metody vyvinuté a validované podle 
mezinárodně uznávaných vědeckých protokolů v 
rámci mezilaboratorních nebo vnitrolaboratorních 
studií pro validaci metod. 
 3. V případě, že jsou naléhavě zapotřebí 
laboratorní analýzy, testy nebo diagnostika a žádná 
z metod uvedených v odstavcích 1 a 2 tohoto 
článku není k dispozici, může příslušná národní 
referenční laboratoř nebo, pokud taková národní 
referenční laboratoř neexistuje, jakákoliv jiná 
laboratoř určená v souladu s čl. 37 odst. 1 použít 
jiné metody než ty, které jsou uvedeny v odstavcích 
1 a 2 tohoto článku, až do validace vhodné metody 
v souladu s mezinárodně uznávanými vědeckými 
protokoly. 
4.   Pokud je to možné, musí být metody používané 
pro laboratorní analýzy charakterizovány 
příslušnými kritérii stanovenými v příloze III. 
5.   Vzorky se odebírají, manipuluje se s nimi a jsou 
označovány takovým způsobem, aby byla zajištěna 
jejich právní, vědecká a technická platnost. 
 
 
 

§ 5 odst. 1 
písm. h) 

(1) Inspektor vydá opatření, kterým 
kontrolované osobě 

h) v případě zjištění protiprávního 

32017R2394 Čl. 1 Toto nařízení stanoví podmínky, za nichž orgány, 
které byly svými členskými státy určeny jako orgány 
příslušné pro vymáhání dodržování právních 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1ORNB6CFNUR6)



38 

 

jednání14q), kterého se kontrolovaná 
osoba dopustila na území Evropské 
unie nebo v jiném státě tvořícím 
Evropský hospodářský prostor a které 
poškozuje nebo může poškodit 
společný zájem působí nebo může 
způsobit újmu společným zájmům 
spotřebitelů14r), takové jednání zakáže 
nebo přijme jiné nezbytné 
donucovací opatření k jeho 
ukončení nebo zákazu, 

 předpisů Unie na ochranu zájmů spotřebitelů, mezi 
sebou navzájem a s Komisí spolupracují a 
koordinují své činnosti s cílem vymáhat dodržování 
těchto právních předpisů a zajistit bezproblémové 
fungování vnitřního trhu a s cílem posílit ochranu 
ekonomických zájmů spotřebitelů. 

§ 5 odst. 1 
písm. i) 

1) Inspektor vydá opatření, kterým 
kontrolované osobě 

i) uloží povinnost podle čl. 137 nebo 
138 přímo použitelného předpisu 
Evropské unie o úředních 
kontrolách39), jestliže zemědělské 
výrobky nebo potraviny nesplňují 
požadavky stanovené zvláštními 
právními předpisy3) nebo přímo 
použitelnými předpisy Evropské unie3a) 

nebo je u nich podezření na 
nesoulad, 

 

32017R0625 

 

čl. 137 odst. 2 
a 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
čl. 138 

2.   V případě podezření na nesoulad provedou 
příslušné orgány šetření s cílem toto podezření 
potvrdit, nebo vyloučit. 
3.   Opatření přijímaná podle odstavce 2 v případě 
potřeby zahrnují: 
a) provádění zesílených úředních kontrol u zvířat, 
zboží a provozovatelů po přiměřenou dobu; 
b) úřední zadržení zvířat a zboží a jakýchkoliv 
nepovolených látek nebo produktů. 
 
Čl. 138 
Opatření v případě zjištěného nesouladu 
1.   Je-li zjištěn nesoulad, přijmou příslušné orgány: 
a) veškerá opatření nezbytná k určení původu a 
rozsahu nesouladu a ke stanovení povinností 
provozovatele a 
b) vhodná opatření zajištující, aby dotčený 

                                                            
14q) Čl. 3 písm. b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004 o spolupráci mezi vnitrostátními orgány příslušnými pro vymáhání dodržování 
zákonů na ochranu spotřebitele (nařízení o spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele) Čl. 3 bod 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2394. 
14r) Čl. 3 písm. k) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004 o spolupráci mezi vnitrostátními orgány příslušnými pro vymáhání dodržování 
zákonů na ochranu spotřebitele (nařízení o spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele) Čl. 3 bod 14 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2017/2394. 
39) Čl. 54 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004. 
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provozovatel nesoulad napravil a zabránil dalšímu 
výskytu takového nesouladu. 
Při rozhodování o tom, jaká opatření mají být přijata, 
přihlížejí příslušné orgány k povaze nesouladu a k 
dosavadním záznamům o dodržování pravidel 
provozovatelem. 
2.   Jednají-li podle odstavce 1 tohoto článku, 
přijmou příslušné orgány veškerá opatření, která 
považují za vhodná k zajištění souladu s pravidly 
uvedenými v čl. 1 odst. 2, včetně mimo jiné těchto 
opatření: 
a) nařídí ošetření zvířat nebo toto ošetření 
provedou; 
b) nařídí, aby byla zvířata vyložena nebo přeložena 
na jiný dopravní prostředek, aby jim bylo poskytnuto 
ustájení a péče, aby byla umístěna do karantény 
nebo aby jejich porážka byla odložena, a v 
nezbytných případech nařídí zajištění veterinární 
péče; 
c) nařídí, aby bylo zboží podrobeno určitému 
zacházení, aby bylo změněno označení nebo aby 
byly spotřebitelům poskytnuty opravné informace; 
d)omezí nebo zakáží uvádění zvířat a zboží na trh, 
jejich přemísťování, vstup do Unie nebo vývoz a 
zakáží jejich návrat do členského státu odeslání 
nebo nařídí jejich návrat do členského státu 
odeslání; 
e) nařídí provozovateli, aby zvýšil četnost svých 
kontrol; 
f) nařídí, aby byly určité činnosti dotčeného 
provozovatele předmětem zesílených nebo 
systematických úředních kontrol; 
g) nařídí, aby bylo zboží staženo z oběhu nebo z 
trhu, odstraněno a zničeno, přičemž ve vhodných 
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případech povolí použití zboží pro jiné účely, než 
pro které bylo původně zamýšleno; 
h) nařídí po přiměřenou dobu celkovou nebo 
částečnou izolaci nebo uzavření celého podniku 
dotčeného provozovatele nebo jeho části či jeho 
zařízení, hospodářství nebo jiných prostor; 
i) nařídí, aby byla na přiměřenou dobu zcela nebo 
částečně pozastavena veškerá činnost dotčeného 
provozovatele nebo její část a případně fungování 
internetových stránek, které provozuje nebo 
využívá; 
j) nařídí, aby byly registrace nebo schválení 
dotčeného zařízení, závodu, hospodářství nebo 
dopravního prostředku nebo schválení přepravce 
nebo osvědčení o způsobilosti řidiče pozastaveny 
nebo odňaty; 
k) nařídí porážku nebo usmrcení zvířat, je-li v 
daném případě nejvhodnějším prostředkem ochrany 
zdraví lidí a zvířat a dobrých životních podmínek 
zvířat. 
3. Příslušné orgány poskytnou dotčenému 
provozovateli nebo jeho zástupci: 
a) písemné oznámení o svém rozhodnutí týkajícím 
se opatření, která mají být v souladu s odstavcem 1 
a 2 přijata, spolu s důvody tohoto rozhodnutí a 
b) informace o případném právu podat opravný 
prostředek proti takovému rozhodnutí a o 
použitelném postupu a lhůtách pro podání tohoto 
opravného prostředku. 
4.   Veškeré náklady vzniklé na základě tohoto 
článku nesou odpovědní provozovatelé. 
5.   Příslušné orgány v případě vydání falešných 
nebo zavádějících úředních osvědčení nebo jejich 
zneužívání přijmou vhodná opatření, včetně: 
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a)dočasného pozastavení výkonu funkce 
osvědčujícího úředníka; 
b) odnětí oprávnění podepisovat úřední osvědčení; 
c)jakéhokoliv dalšího opatření k zabránění tomu, 
aby se porušení pravidel uvedená v čl. 89 odst. 2 
opakovala. 

§ 5 odst. 1 
písm. l) 

1) Inspektor vydá opatření, kterým 
kontrolované osobě 
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 
prohlídku a potřebná laboratorní a jiná 
vyšetření ke zjištění zdravotního stavu 
osob přicházejících do přímého styku s 
potravinami, 

32004R0852 Příloha II, 
kapitola VIII, 
bod 2 

2. Žádná osoba, která trpí chorobou, nebo je 
přenašečem choroby, která může být přenášena 
potravinami, nebo je postižena například 
infikovanými poraněními, kožními infekcemi, vředy 
nebo průjmy, obecně nesmí manipulovat s 
potravinami nebo vstupovat do jakékoli oblasti, kde 
se manipuluje s potravinami, pokud existuje jakákoli 
možnost přímé nebo nepřímé kontaminace. Takto 
postižená osoba, která je zaměstnaná v 
potravinářském podniku a může přijít do styku s 
potravinou, musí neprodleně ohlásit onemocnění 
nebo jeho příznaky a, je-li to možné, jejich příčinu 
provozovateli potravinářského podniku. 

§ 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 

32017R0625 

 

Čl. 76 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Čl. 76 
Spolupráce mezi orgány týkající se zásilek, u 
kterých nejsou prováděny zvláštní kontroly na 
hranicích 
1.   V případě zásilek zvířat a zboží, u kterých 
nejsou v souladu s čl. 47 odst. 1 tohoto nařízení 
prováděny kontroly při vstupu do Unie a které jsou 
předmětem celního prohlášení s návrhem na 
propuštění do volného oběhu v souladu s čl. 5 
bodem 12 a články 158 až 202 nařízení (EU) č. 
952/2013, se použijí odstavce 2, 3 a 4 tohoto 
článku. 
2.   Celní orgány propuštění do volného oběhu 
pozastaví, mají-li důvod se domnívat, že zásilka 
může představovat riziko pro zdraví lidí, zvířat nebo 
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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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

rostlin, pro dobré životní podmínky zvířat nebo, v 
případě GMO a přípravků na ochranu rostlin, také 
pro životní prostředí, a toto pozastavení neprodleně 
oznámí příslušným orgánům. 
3.   Zásilka, jejíž propuštění do volného oběhu bylo 
pozastaveno podle odstavce 2, se do něj propustí, 
jestliže příslušné orgány do tří pracovních dnů od 
pozastavení nepožádaly celní orgány o jeho 
prodloužení nebo je informovaly, že zásilka 
nepředstavuje žádné riziko. 
4.   Pokud se příslušné orgány domnívají, že zásilka 
představuje riziko pro zdraví lidí, zvířat nebo rostlin, 
pro dobré životní podmínky zvířat nebo, v případě 
GMO a přípravků na ochranu rostlin, také pro 
životní prostředí: 
a)požádají celní orgány, aby zásilku do volného 
oběhu nepropouštěly a aby na obchodní fakturu, 
která zásilku doprovází, a na všechny ostatní 
důležité průvodní doklady nebo na příslušné 
rovnocenné elektronické dokumenty připojily tuto 
poznámku: 
„Produkt představuje riziko — propuštění do 
volného oběhu není povoleno — nařízení (EU) 
2017/….“; 
b)bez souhlasu příslušných orgánů není umístění 
do jiného celního režimu povoleno a 
c) použijí se čl. 66 odst. 1, 3, 5 a 6, články 67, 68, 
69, čl. 71 odst. 1 a 2 a čl. 72 odst. 1 a 2. 
5.   Mají-li celní orgány v případě zásilek zvířat a 
zboží, u kterých nejsou v souladu s čl. 47 odst. 1 
prováděny kontroly při vstupu do Unie a které 
nejsou předmětem celního prohlášení s návrhem na 
propuštění do volného obědu, důvod se domnívat, 
že zásilka může představovat riziko pro zdraví lidí, 
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Čl. 56 

zvířat nebo rostlin, pro dobré životní podmínky 
zvířat nebo, v případě GMO a přípravků na ochranu 
rostlin, také pro životní prostředí, předají všechny 
příslušné informace celním orgánům členského 
státu konečného určení. 
 
Čl. 56 
Používání společného zdravotního vstupního 
dokladu provozovatelem a příslušnými orgány 
1.   Provozovatel odpovědný za zásilku vyplní pro 
každou zásilku zvířat a zboží kategorií uvedených v 
čl. 47 odst. 1 příslušnou část společného 
zdravotního vstupního dokladu, v níž uvede 
informace nezbytné pro okamžitou a úplnou 
identifikaci zásilky a místa jejího určení. 
2.   Odkazuje-li se v tomto nařízení na společný 
zdravotní vstupní doklad, rozumí se tím i jeho 
elektronická obdoba. 
3.   Společný zdravotní vstupní doklad používají: 
a)provozovatelé odpovědní za zásilky zvířat a zboží 
kategorií uvedených v čl. 47 odst. 1 k tomu, aby 
příslušné orgány stanoviště hraniční kontroly s 
předstihem uvědomili o příchodu uvedených zásilek, 
a 
b)příslušné orgány stanoviště hraniční kontroly: 
i)k zaznamenání výsledku provedených úředních 
kontrol a rozhodnutí přijatých na jeho základě, 
včetně případného rozhodnutí o odmítnutí zásilky; 
ii) ke sdělení informací uvedených v bodě i) 
prostřednictvím IMSOC. 
4.   Provozovatelé odpovědní za zásilku předem 
oznámí fyzický příchod zásilky do Unie v souladu s 
odst. 3 písm. a) tak, že vyplní a zadají příslušnou 
část společného zdravotního vstupního dokladu do 
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IMSOC za účelem předání těchto informací 
příslušným orgánům stanoviště hraniční kontroly. 
5.   Příslušné orgány stanoviště hraniční kontroly 
společný zdravotní vstupní doklad finalizují, jakmile: 
a) jsou provedeny všechny úřední kontroly 
požadované podle čl. 49 odst. 1; 
b) jsou k dispozici výsledky fyzických kontrol, jsou-li 
tyto kontroly požadovány, a 
c) je v souladu s článkem 55 přijato rozhodnutí o 
zásilce a zaznamenáno ve společném zdravotním 
vstupním dokladu. 
 

§ 38 odst. 3 
zákona č. 
21/1992 Sb 

(3) Zprávu o záležitostech, týkajících se 
klienta, které jsou předmětem 
bankovního tajemství, podá banka bez 
souhlasu klienta jen na písemné 
vyžádání 

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. 

 

32017R0625 

 

 

 

 

 

32017R2394 

 

 

Čl. 5 odst. 1 
písm. a) 
 
 
 
Čl. 5 odst. 1 
písm. g) 
 
 
 
 
Čl. 9 odst. 3 
písm. b) 
 

příslušné orgány a kontrolní orgány pro ekologickou 
produkci musí mít: zavedené postupy nebo opatření 
k zajištění účinnosti a přiměřenosti úředních kontrol 
a jiných úředních činností 
 
příslušné orgány a kontrolní orgány pro ekologickou 
produkci musí mít: zákonné pravomoci k provádění 
úředních kontrol a jiných úředních činností a k 
přijímání opatření uvedených v tomto nařízení a v 
pravidlech uvedených v čl. 1 odst. 2 
 
příslušné orgány mají alespoň tyto vyšetřovací 
pravomoci: pravomoc žádat jakýkoli orgán veřejné 
moci, agenturu nebo jiný subjekt v rámci jejich 
členského státu nebo jakoukoli fyzickou osobu nebo 
právnickou osobu o poskytnutí veškerých 
relevantních informací, údajů nebo dokumentů v 
jakémkoli formátu či formě a bez ohledu na médium, 
na kterém jsou uloženy, či místo, kde jsou uloženy, 
za účelem zjištění, zda došlo nebo dochází k 

                                                            
35) Zákon č. 146/2002 Sb., o Státní zemědělské a potravinářské inspekci a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
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protiprávnímu jednání, na něž se vztahuje toto 
nařízení, a za účelem zjištění podrobností takového 
protiprávního jednání včetně sledování finančních a 
datových toků, zjištění totožnosti osob zapojených 
do finančních a datových toků a zjištění informací 
týkajících se bankovních účtů a vlastnictví 
internetových stránek 

§ 53 odst. 1 
zákona 
č. 280/2009 
Sb. 

(1) O porušení povinnosti mlčenlivosti 
nejde, poskytne-li správce daně 
informace získané při správě daní 

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. 

 

32017R0625 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32017R2394 

 

 

Čl. 5 odst. 1 
písm. a) 
 
 
 
Čl. 5 odst. 1 
písm. g) 
 
 
 
 
čl. 139 odst. 2 
 
 
 
 
 
 
 
Čl. 9 odst. 3 
písm. b) 
 

příslušné orgány a kontrolní orgány pro ekologickou 
produkci musí mít: zavedené postupy nebo opatření 
k zajištění účinnosti a přiměřenosti úředních kontrol 
a jiných úředních činností 
 
příslušné orgány a kontrolní orgány pro ekologickou 
produkci musí mít: zákonné pravomoci k provádění 
úředních kontrol a jiných úředních činností a k 
přijímání opatření uvedených v tomto nařízení a v 
pravidlech uvedených v čl. 1 odst. 2 
 
členské státy zajistí, aby finanční sankce za 
porušení tohoto nařízení a pravidel uvedených v čl. 
1 odst. 2 spáchané pomocí klamavých nebo 
podvodných praktik odpovídaly v souladu s 
vnitrostátním právem přinejmenším buď 
majetkovému prospěchu, který provozovatel získal, 
nebo případně procentu obratu provozovatele 
 
příslušné orgány mají alespoň tyto vyšetřovací 
pravomoci: pravomoc žádat jakýkoli orgán veřejné 
moci, agenturu nebo jiný subjekt v rámci jejich 
členského státu nebo jakoukoli fyzickou osobu nebo 
právnickou osobu o poskytnutí veškerých 
relevantních informací, údajů nebo dokumentů v 

                                                            
31) Zákon č. 146/2002 Sb., o Státní zemědělské a potravinářské inspekci a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
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jakémkoli formátu či formě a bez ohledu na médium, 
na kterém jsou uloženy, či místo, kde jsou uloženy, 
za účelem zjištění, zda došlo nebo dochází k 
protiprávnímu jednání, na něž se vztahuje toto 
nařízení, a za účelem zjištění podrobností takového 
protiprávního jednání včetně sledování finančních a 
datových toků, zjištění totožnosti osob zapojených 
do finančních a datových toků a zjištění informací 
týkajících se bankovních účtů a vlastnictví 
internetových stránek 

 

 

 

 

Číslo předpisu EU (kód CELEX Název předpisu EU 
 

32017R0625 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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32018R0574 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/574 ze dne 15. prosince 2017 o 
technických normách pro zavedení a provoz systému sledovatelnosti 
tabákových výrobků 

32018R0576 Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2018/576 ze dne 15. prosince 
2017 o technických normách pro bezpečnostní prvky používané na 
tabákové výrobky 

32015R2283 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 

32017R2394 

 

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. 

32004R0852 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 ze dne 29. 
dubna 2004 o hygieně potravin, v platném znění. 
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