
 

 

VII. 
Rozdílová tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou EU 

 
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

 

 

Navrhovaný právní předpis (resp. jiný právní předpis) Odpovídající předpis EU 

Ustanovení 

(část, §, odst., 

písm., apod.) 

Obsah Celex č. Ustanovení 

(čl., odst., 

písm., bod., 

apod.) 

Obsah 

Bod 11 

§ 19 odst. 1   

V § 19 odst. 1 se slova „uvádění potravin do oběhu,18)“ nahrazují slovy 

„ zpracování18), uvádění potravin na trh18),“ včetně poznámky pod čarou 

č. 18, která zní: 

„18) Článek 3 bod 2, 8 a 16 nařízení (ES) č. 178/2002, v platném 

znění.“. 

32002R0178 

 

Čl. 3 bod 2,  

8 a 16 

2. „potravinářským podnikem“ veřejný nebo soukromý 

podnik, ziskový nebo neziskový, který vykonává činnost 

související s jakoukoli fází výroby, zpracování a 

distribuce potravin; 

 

8. „uváděním na trh“ držení potravin nebo krmiv za 

účelem prodeje, včetně nabízení k prodeji nebo jakékoli 

jiné formy převodu, zdarma nebo za úplatu, jakož i 

prodej, distribuce a další formy převodu jako takové; 

 

16. „fázemi výroby, zpracování a distribuce“ jakákoli 

fáze včetně dovozu od prvovýroby potravin až po jejich 

skladování, přepravu, prodej nebo dodání konečnému 

spotřebiteli, popřípadě rovněž dovoz, produkce, výroba, 

skladování, přeprava, distribuce, prodej a dodávání 

krmiv; 

Bod 12  

§ 19 odst. 2 

věta první 

V § 19 odst. 2 větě první se slova „nebo při uvádění potravin do 

běhu18)“ nahrazují slovy „zpracování potravin18) nebo při uvádění 

potravin na trh18)“. 

 

Bod 15 

§ 23 odst. 1 

V § 23 odst. 1 se slova „výroba, příprava nebo rozvoz pokrmů 

provozovatelem potravinářského podniku“ nahrazují slovy „činnost 

provozovatele potravinářského podniku88), která souvisí s jakoukoli 

fází výroby, přípravy, skladování nebo distribuce pokrmů“, za slovo 

„podávání“ se vkládá slovo „zejména“.  

32011R1169 

 

 

 

 

 

 

32002R0178 

 

 

Čl. 2 odst. 2 

písm. d) 

 

 

 

 

 

Čl. 3 bod 2 

d) „zařízením společného stravování“ jakékoli zařízení 

(včetně vozidel, stánků s pevným stanovištěm a 

přenosných stánků), jako jsou například restaurace, 

závodní jídelny, školy, nemocnice a cateringové firmy, 

v němž se v rámci běžné činnosti připravují potraviny 

určené k přímé spotřebě konečným spotřebitelem; 

 

2. „potravinářským podnikem“ veřejný nebo soukromý 

podnik, ziskový nebo neziskový, který vykonává činnost 

související s jakoukoli fází výroby, zpracování a 

distribuce potravin; 

Bod 16 V § 24 odst. 1 písm. b) se za slovo „předpisem“ vkládají slova „a přímo 32002R0178 Čl. 3 bod 8 8. „uváděním na trh“ držení potravin nebo krmiv za 
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§ 24 odst. 1 

písm. b) 

použitelnými předpisy Evropské unie“ a slova „do oběhu“ se nahrazují 

slovy „na trh“. 

 účelem prodeje, včetně nabízení k prodeji nebo jakékoli 

jiné formy převodu, zdarma nebo za úplatu, jakož i 

prodej, distribuce a další formy převodu jako takové; 

Bod 18 V § 26 odst. 1 se za slovo „Výrobce“ vkládá slovo „, distributor“.       

 

32017R0625 

 

 

 

 

 

 

32002R0178 

 

Čl. 10 odst. 

2 

 

 

 

 

 

Čl. 3 bod 3 

2. Aniž jsou dotčena pravidla týkající se stávajících 

seznamů nebo registrů zřízených na základě pravidel 

uvedených v čl. 1 odst. 2, příslušné orgány vypracují a 

aktualizují seznam provozovatelů. Pokud takový seznam 

nebo registr již existují pro jiné účely, mohou být 

použity i pro účely tohoto nařízení. 

 

3. „provozovatel potravinářského podniku“ fyzická nebo 

právnická osoba odpovědná za plnění požadavků 

potravinového práva v potravinářském podniku, který 

řídí. 

Bod 22 

§ 26 odst. 5 a 6 

V § 26 se doplňují odstavce 5 a 6, které znějí: 

„(5) Výrobce, distributor a dovozce předmětů běžného užívání 

uvedených v § 25 písm. a) je povinen písemně oznámit zahájení, změnu 

nebo ukončení své činnosti v oblasti vymezené § 25 písm. a) nejpozději 

v den, kdy tyto skutečnosti nastaly, příslušnému orgánu ochrany 

veřejného zdraví. Fyzická osoba podnikající v oznámení uvede jméno, 

popřípadě jména a příjmení nebo obchodní firmu, sídlo a adresu 

provozovny, předmět činnosti, IČO nebo registrační číslo u zahraniční 

osoby. Právnická osoba v oznámení uvede obchodní firmu, sídlo, právní 

formu a předmět činnosti, IČO nebo registrační číslo u zahraniční 

osoby. 

 
(6) Obdobně se požadavky stanovené v odstavci 1 až 5 vztahují na 

osobu, která úplatně nebo bezúplatně nabyla výrobky uvedené 

v odstavci 1 písm. a) a používá je pro vlastní podnikání.“. 

32017R0625 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32002R0178 

 

Čl. 10 odst. 

2, 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čl. 3 bod 2, 

3 

2. Aniž jsou dotčena pravidla týkající se stávajících 

seznamů nebo registrů zřízených na základě pravidel 

uvedených v čl. 1 odst. 2, příslušné orgány vypracují a 

aktualizují seznam provozovatelů. Pokud takový seznam 

nebo registr již existují pro jiné účely, mohou být 

použity i pro účely tohoto nařízení. 

 

5. Pro účely čl. 10 odst. 2 a s výhradou čl. 10 odst. 3 

poskytnou provozovatelé příslušným orgánům alespoň 

tyto aktualizované údaje: 

a) své jméno (název) a právní formu a 

b) konkrétní činnosti, které provádějí, včetně činností 

vykonávaných prostřednictvím komunikačních 

prostředků na dálku, a místa, která mají pod svou 

kontrolou. 

 

2. „potravinářským podnikem“ veřejný nebo soukromý 

podnik, ziskový nebo neziskový, který vykonává činnost 

související s jakoukoli fází výroby, zpracování a distribuce 

potravin; 

 

3. „provozovatel potravinářského podniku“ fyzická nebo 

právnická osoba odpovědná za plnění požadavků 

potravinového práva v potravinářském podniku, který řídí. 
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Bod 54 

§ 80 odst. 9 

V § 80 se doplňuje odstavec 9 včetně poznámek pod čarou č. 95 a 96, 

který zní: 

„(9) Ministerstvo zdravotnictví 

a) je dotčeným orgánem při posuzování účinných látek a přípravků na 

ochranu rostlin podle přímo použitelného předpisu Evropské unie 

upravujícího uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh 96), 

b) je předkladatelem Víceletého kontrolního plánu pro rezidua pesticidů 

podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravující maximální 

limity reziduí pesticidů v potravinách a krmivech97), 

c) koordinuje spolupráci orgánů ochrany veřejného zdraví a provádění 

činností vyplývajících z požadavku čl. 4 odst. 2 nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (EU) 2017/625 o úředních kontrolách a jiné úřední 

činnosti prováděných s cílem zajistit uplatňování potravinového práva 

v oblasti materiálů a předmětů určených pro styk s potravinami. 
95) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1107/2009 ze dne 

21. října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení 

směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS. 
96) Článek 30 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 

396/2005 ze dne 23. února 2005 o maximálních limitech reziduí 

pesticidů v potravinách a krmivech rostlinného a živočišného 

původu a na jejich povrchu a o změně směrnice Rady 

91/414/EHS.“. 

32017R0625 Čl. 4 odst. 2 2. Jestliže členský stát svěří odpovědnost za organizaci 

nebo provádění úředních kontrol nebo jiných úředních 

činností pro jednu oblast více než jednomu příslušnému 

orgánu na celostátní, regionální nebo místní úrovni nebo 

jestliže mají příslušné orgány určené v souladu s 

odstavcem 1 v rámci uvedeného určení možnost převést 

některé úkoly související s úředními kontrolami nebo 

jinými úředními činnostmi na jiné orgány veřejné správy, 

tento členský stát: 

a) zajistí efektivní a účinnou koordinaci mezi všemi 

zúčastněnými orgány a důslednost a účinnost úředních 

kontrol nebo jiných úředních činností na svém území a 

b) určí v souladu se svými ústavními požadavky jediný 

orgán odpovědný za koordinaci spolupráce a kontaktů s 

Komisí a s dalšími členskými státy, pokud jde o úřední 

kontroly a jiné úřední činnosti prováděné v každé z 

oblastí, na něž se vztahují pravidla uvedená v čl. 1 odst. 

2. 

Bod 59 

§ 84 odst. 1 

písm. u) 

V § 84 odst. 1 písm. u) se slova „do oběhu“ nahrazují slovy „na 

trh“.“ 

32002R0178 Čl. 3 bod 8 8. „uváděním na trh“ držení potravin nebo krmiv za 

účelem prodeje, včetně nabízení k prodeji nebo jakékoli 

jiné formy převodu, zdarma nebo za úplatu, jakož i 

prodej, distribuce a další formy převodu jako takové; 

Bod 60 

Oddíl 4 

§ 87  

V části první hlavě V dílu 1 se za oddíl 3 vkládá nový oddíl 4, který 

včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 97 a 98, zní:  

  

32017R0625 Čl. 37 odst.  

1 

 

1. Příslušné orgány určí úřední laboratoře k 

provádění laboratorních analýz, testů a diagnostiky vzorků 

odebraných při úředních kontrolách a jiných úředních 
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 „Oddíl 4 

Úřední laboratoř a národní referenční laboratoř 

 

§ 87  

 (1) Úřední laboratoř a národní referenční laboratoř určuje 

k činnostem podle přímo použitelného předpisu Evropské unie o 

úředních kontrolách a jiných úředních činnostech nebo jiných právních 

aktů Evropské unie97, 98) v oboru své působnosti Ministerstvo 

zdravotnictví.  

 

(2) Úřední laboratoří může být určen zdravotní ústav. Úřední 

laboratoř musí splňovat požadavky stanovené přímo použitelným 

předpisem Evropské unie o úředních kontrolách a jiných úředních 

činnostech 97).    

 

(3) Národní referenční laboratoří může být určen zdravotní 

ústav nebo Státní zdravotní ústav, případně jiná právnická osoba 

ustavena Ministerstvem zdravotnictví nebo organizační složka státu 

zřízena Ministerstvem zdravotnictví. Národní referenční laboratoř musí 

splňovat požadavky podle přímo použitelného předpisu Evropské unie o 

úředních kontrolách a jiných úředních činnostech nebo jiných právních 

aktů Evropské unie 97, 98).   

 

(4) Seznam úředních laboratoří a seznam národních 

referenčních laboratoří uveřejňuje Ministerstvo zdravotnictví ve 

Věstníku Ministerstva zdravotnictví a na svých internetových stránkách.  

 

---------------------- 
97)  Čl. 37 a 100 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 

2017/625 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 

 

 

 

 

 

Čl. 37 odst. 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čl. 37 odst. 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

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 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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(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).  
98)  např. Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1082/2013/EU 

ze dne 22. října 2013 o vážných přeshraničních zdravotních hrozbách a 

o zrušení rozhodnutí č. 2119/98/ES.  

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) č. 2018/945 o přenosných 

nemocích a souvisejících zvláštních zdravotních problémech, které 

musí být podchyceny epidemiologickým dozorem, a o příslušných 

definicích případů.“.  

 

Dosavadní oddíl 4 se označuje jako oddíl 5. 

 

Čl. 100 odst. 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Členské státy určí pro každou referenční laboratoř 

Evropské unie určenou v souladu s čl. 93 odst. 1 jednu 

nebo více národních referenčních laboratoří. 

Členské státy mohou určit národní referenční laboratoř 

rovněž v případě, že neexistuje žádná odpovídající 

referenční laboratoř Evropské unie. 

Členský stát může určit laboratoř umístěnou v jiném 

členském státě nebo ve třetí zemi, která je smluvní stranou 

Dohody o Evropském hospodářském prostoru. 

Jedna laboratoř může být určena jako národní referenční 

laboratoř pro více členských států. 

Bod 61 

§ 88 odst. 9  
V § 88 se doplňuje odstavec 9, který zní:  

„(9) Při výkonu státního zdravotního dozoru orgány ochrany veřejného 

zdraví v rozsahu své působnosti mohou v případě prodeje výrobků nebo 

pokrmů komunikačními prostředky na dálku provést odběr vzorku 

kontrolním nákupem u kontrolované osoby bez jejich předchozí 

identifikace. Po obdržení vzorku orgány ochrany veřejného zdraví 

informují kontrolovanou osobu o zahájení kontroly z moci úřední85).“. 

 

32017R0625 Čl. 36 odst. 

1 a 2 

1. V případě zvířat a zboží nabízených k prodeji 

komunikačními prostředky na dálku lze pro účely úřední 

kontroly použít vzorky, které od provozovatelů 

objednaly příslušné orgány bez toho, aby se 

identifikovaly. 

2. Jakmile příslušné orgány obdrží vzorky, přijmou 

veškerá opatření k zajištění toho, aby provozovatelé, od 

nichž byly tyto vzorky v souladu s odstavcem 1 

objednány: 

a) byli informováni o tom, že tyto vzorky byly odebrány v 

rámci úřední kontroly a případně jsou pro účely takové 

úřední kontroly analyzovány nebo testovány, a 

b) pokud jsou vzorky uvedené v uvedeném odstavci 

analyzovány nebo testovány, mohli využít práva na 

druhé odborné stanovisko podle čl. 35 odst. 1. 

Bod 103 

Poznámka pod 

čarou č. 73 

Poznámka pod čarou č. 73 zní: 

„73) Článek 79 odst. 2 písm. c) nařízení (EU) č. 625/2017.“. 

32017R0625 Čl. 79 odst. 

2 písm. c) 
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 
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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. 
  

Článek II bod 1 

Přechodné 

ustanovení 

  1. Výrobce, distributor a dovozce předmětů běžného užívání 

uvedených v § 25 písm. a) zákona č. 258/2000 Sb., ve znění účinném 

ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, jejichž výroba, distribuce nebo 

dovoz byly zahájeny přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, jsou 

povinni učinit oznámení podle § 26 odst. 5 zákona č. 258/2000 Sb., ve 

znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, do 1. července 

2020. 

32017R0625 Čl. 10 odst. 

2 

2. Aniž jsou dotčena pravidla týkající se stávajících 

seznamů nebo registrů zřízených na základě pravidel 

uvedených v čl. 1 odst. 2, příslušné orgány vypracují a 

aktualizují seznam provozovatelů. Pokud takový seznam 

nebo registr již existují pro jiné účely, mohou být použity i 

pro účely tohoto nařízení. 

Část pátá 

Účinnost 

Čl. V 

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 14. prosince 2019 s výjimkou bodu 

10, který nabývá účinnosti 6 měsíců po vyhlášení, a s výjimkou bodu 

60, který nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení. 

 

32017R0625 Čl. 167 odst. 

1 a 3 

Vstup v platnost a použitelnost 

1.  Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po 

vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie. 

Není-li v odstavcích 2 až 4 stanoveno jinak, použije se ode 

dne 14. prosince 2019. 

3.  Články 92 až 101 tohoto nařízení se použijí ode dne 29. 

dubna 2018 namísto článků 32 a 33 nařízení (ES) č. 

882/2004, které se tímto nařízením zrušuje. 

 

Číslo předpisu EU 

(kód celex) 

Název předpisu ES 

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) 

32002R0178 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového 

práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin 

32011R1169 
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 ze dne 25. října 2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům, o změně 

nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 a (ES) č. 1925/2006 a o zrušení směrnice Komise 87/250/EHS, směrnice Rady 

90/496/EHS, směrnice Komise 1999/10/ES, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/13/ES, směrnic Komise 2002/67/ES a 2008/5/ES 

a nařízení Komise (ES) č. 608/2004 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1ORNB88EYELQ)

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=celex:32002R0178
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=celex:32002R0178
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