
IX. 
VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM:    

 
 
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 
 
Materiál byl předložen do meziresortního připomínkového řízení prostřednictvím eKLEPu dne 9. listopadu 2018 s termínem dodání stanovisek 
do 7. prosince 2018. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce: 
 
 
Resort 
 

Připomínky Vypořádání 

 
Ministerstvo dopravy 
 
 

 
Bez připomínek. 
 

 

 
Ministerstvo obrany 
 
 

 
K části druhé 
1) K bodu 22, § 4b odst. 1: 
Doporučujeme předmětný odstavec z návrhu zákona 
vyjmout. 
 
Odůvodnění: 
Domníváme se, že v daném ustanovení se jedná o 
nepřímou novelu kontrolního řádu. Pokud se předkladatel 
domnívá, že je potřeba pro každodenní výkon kontroly 
SZPI upřesnit institut povinné osoby, měl by tak v prvé 
řadě činit vydáním metodiky pro inspektory, nikoli 
prostřednictvím změny zákona, která ve výsledku 
znamená zúžení pojmu povinné osoby podle kontrolního 
řádu. 
Tato připomínka je doporučující. 
 

Vysvětleno. 
Nejde o nepřímou novelu kontrolního řádu, ale o zvláštní 
úpravu, která je přípustná. Tato potřeba jasně plyne z praxe 
SZPI a je zásadní pro její každodenní činnost. 
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2) K bodu 22, § 4b odst. 3: 
Doporučujeme navrhovateli zvážit vhodnější začlenění 
navrhovaného odstavce do textu zákona. 
 
Odůvodnění: 
Předmětný odstavec obsahově nekoresponduje s 
předchozími odstavci daného paragrafu. Proto by bylo 
vhodné zvážit jeho začlenění do jiné části zákona. 
Tato připomínka je doporučující. 
 

Akceptováno. 
Ustanovení § 4b odst. 3 bude přesunuto do nového 
odstavce 3 v § 11c – Společná ustanovení k přestupkům. 

3) K bodu 22, § 4c odst. 1: 
Doporučujeme předmětný odstavec z návrhu zákona 
vyjmout. 
 
Odůvodnění: 
Navrhované ustanovení § 4c odst. 1 je nadbytečné. 
Opatření inspektora je rozhodnutím podle správního 
řádu, je tedy závazné pro adresáty takovéhoto opatření. 
Není proto potřeba explicitně v zákoně stanovit povinnost 
splnit opatření uložené kontrolované osobě. 
Tato připomínka je doporučující. 
 

Vysvětleno. 
Předkladatel považuje za přehlednější pro adresáty normy i 
pro formulaci skutkové podstaty, aby taková výslovná 
povinnost byla v zákoně uvedena. 

4) K bodu 22, § 4c odst. 2: 
Doporučujeme předmětný odstavec z návrhu zákona 
vyjmout. 
 
Odůvodnění: 
Jedná se o notorietu. Je nadbytečné, aby tento zákaz byl 
v zákoně explicitně vyjádřen. 
Tato připomínka je doporučující. 
 

Vysvětleno. 
Předkladatel považuje za přehlednější pro adresáty normy, 
aby taková výslovná povinnost byla v zákoně uvedena. 
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5) K bodu 36, § 5 odst. 3: 
Doporučujeme navrhovaný text doplnit následovně: 
„Kontrolovanou osobu není nutno o vydaném opatření 
podle tohoto odstavce informovat, pokud bylo opatření 
vydáno za přítomnosti člena statutárního orgánu 
kontrolované osoby nebo za přítomnosti kontrolované 
fyzické osoby podnikající.“ 
 
Odůvodnění: 
Doplnění navrhujeme z důvodu požadavku na 
jednoznačnost a srozumitelnost právního předpisu. 
Tato připomínka je doporučující. 
 

Akceptováno. 
Text byl upraven následovně: 
 
„Kontrolovanou osobu není nutno o vydaném opatření podle 
tohoto odstavce dodatečně informovat, pokud bylo opatření 
vydáno za přítomnosti oznámeno přímo členovi statutárního 
orgánu právnické kontrolované osoby nebo za přítomnosti 
kontrolované podnikající fyzické osobě podnikající.“. 
 

6) K bodu 23 a 39, § 5 odst. 1 písm. a) bod 6 a § 5a 
odst. 2: 
Doporučujeme zvážit vyjmutí bodu 23 nebo 39 z návrhu 
zákona. 
 
Odůvodnění: 
Navrhované body vytvářejí vzájemnou duplicitu v právním 
předpisu, jelikož zakotvují identické oprávnění inspektora 
uložit předmětné opatření. 
Tato připomínka je doporučující. 
 

Vysvětleno. 
V § 5a odst. 2 poslední věta je popsán postup, jaký má 
následovat v případě nevydání souhlasu. § 5 odst. 1 písm. 
a) bod 6 obsahuje ustanovení vymezující samotný zákaz. 
Nepovažujeme proto předmětná ustanovení za duplicitní. 
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7) K bodu 40, § 5a odst. 3: 
Doporučujeme vyjmout dané ustanovení z návrhu 
zákona. 
 
Odůvodnění: 
Dané ustanovení doporučujeme z návrhu zákona vyjmout 
z několika důvodů. V prvé řadě se domníváme, že není 
žádoucí, aby zákonem byla předjímána a akceptována 
situace, že inspektor může vydávat nesprávná rozhodnutí 
(v tomto případě opatření) a takováto rozhodnutí kdykoli 
a i několikrát změnit. V tomto případě nesouhlasíme 
zejména s argumentací navrhovatele v důvodové zprávě 
k tomuto bodu, kde se hovoří o tom, že rozhodnutí může 
být nesprávné také i v případě, kdy inspektor vykročí z 
rozhodovací praxe. Snahou by mělo být spíše těmto 
situacím předcházet, pokud se tedy tento problém v praxi 
vyskytuje, pak by měla být vydána metodika pro 
inspektory. Chceme také upozornit na to, že možnost 
změnit rozhodnutí na základě vlastního podnětu má 
inspektor již na základě správního řádu, není tedy 
potřeba znovu toto právo inspektora v zákoně zakotvit.  
Dalším důvodem uplatnění připomínky je nejasná povaha 
tohoto opravného prostředku. Není zcela jasné, o jaký 
opravný prostředek se jedná a jakým způsobem bude 
fungovat. 
Tato připomínka je doporučující. 
 

Vysvětleno. 
Nepředpokládá se, že tato úprava povede k tomu, že 
inspektoři se budou spoléhat na možnost oprav a budou 
vydávat chybná opatření. Inspektoři SZPI pracují v souladu 
s vnitřními předpisy, kterými jsou vedeni k tomu, aby 
opatření bylo v souladu s právními předpisy. Nicméně 
vzácně nastávají situace, kdy k chybě dojde a odvolání není 
podáno. V takovém případě je s ohledem na povahu 
opatření, kterým může být zásadním způsobem zasaženo 
do práv kontrolovaných osoby, žádoucí, aby náprava byla 
zjednána co nejrychleji při zachování všech procesních 
práv kontrolované osoby (možnost podávat odvolání do 
změnového opatření). Dozorčí nebo mimořádné opravné 
prostředky jsou pro takovou situaci příliš zdlouhavé a mohlo 
by docházet ke vzniku nevratných škod. 

8) K bodu 45, § 11 odst. 1 písm. a): 
Ustanovení § 11 odst. 1 písm. a) doporučujeme změnit 
následovně: „a) poruší povinnost uloženou jí opatřením,“ 
 
Odůvodnění: 
Změna je navrhovaná v souvislosti s navrhovanou 
připomínkou č. 2 a navrhovaným bodem č. 46 návrhu 
zákona. 
Tato připomínka je doporučující. 

Vysvětleno. 
Předkladatel považuje za přehlednější pro adresáty normy i 
pro formulaci skutkové podstaty, aby byla stanovena 
výslovná povinnost splnit opatření a navazující skutková 
podstata spočívající v porušení této povinnosti. 
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Ministerstvo kultury 
 

 
Bez připomínek. 
 
 

 

 
Ministerstvo 
spravedlnosti 
 
 

 
1. K Čl. I bodu 5 
Definici doporučujeme srozumitelněji přeformulovat. V 
navrženém znění poněkud kostrbatě vyznívá formulace 
„se rozumí distributorem… osoba, která… předchází… 
prodejně.“ 
 

Vysvětleno. 
Vymezení pojmu v § 2 odst. 2 písm. p) byla zachována 
v původním znění 
Daná problematika je řešena úpravou ustanovení § 13f.  

2. K Čl. I bodu 7 
Za předpokladu, že se jedná o činnosti podle tohoto 
zákona, doporučujeme tuto skutečnost výslovně uvést, 
případně jinak blíže tyto činnosti vymezit (podle jakých 
dalších předpisů).   
 

Akceptováno. 
Text byl upraven, resp. činnost upřesněna. 
Dále byla zpřesněna a doplněna zvláštní část důvodové 
zprávy. 
 

3. K Čl. I bodu 13 
Vzhledem k tomu, že kontrolní místo není v předpisu 
definováno, požadujeme upřesnit, o jaká místa se jedná 
(např. odkazem nebo uvedením toho, kdo je určuje).  
Dále požadujeme doplnit důvodovou zprávu ve smyslu 
bodu 16 a 52, aby bylo již na tomto místě zřejmé, že 
relevantní prováděcí právní předpis nebyl vydán. 
 

Akceptováno. 
Text byl upraven a důvodová zpráva doplněna. 

4. K Čl. I bodu 16 
Doporučujeme odkaz na odst. 2 doplnit o písm. b). 
 

Akceptováno. 
Text byl upraven. 

5. K Čl. I bodu 20 
Doporučujeme v ustanovení opravit plurál slov „která“ a 
„znějí“ na singulár. 
 

Akceptováno. 
Text byl upraven. 
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6. K Čl. III bodu 8, 12 a 31  
Doporučujeme pro nadbytečnost vypustit slova („ , a to“) 
a sjednotit formulaci obdobných bodů v rámci celého 
návrhu. 
 

Akceptováno. 
Text byl upraven. 

7. K Čl. III bodu 19 
Považujeme za nepřípustné, aby kontrolovaná osoba 
byla v navrhovaném rozsahu povinna hradit náklady, 
které svojí povahou plynou z výkonu státní správy, a měl 
by je tedy nést sám kontrolní orgán. Požadujeme bod 
vypustit.   
Tato připomínka je zásadní  
 

Částečně akceptováno, vysvětleno. 
Předmětné ustanovení necílí na doklady předkládané 
kontrolovanou osobou, ale na podklady, které shromáždil 
kontrolní orgán. Bude se typicky jednat o dokumenty, které 
kontrolní orgán obdrží od orgánu dozoru z jiného členského 
státu při kontrolách prováděných v přeshraničních případech, 
ke kterým je inspekce příslušná (např. protokol o kontrole, 
kopie dokladů, kopie webových stránek). Často se může 
jednat o rozsáhlou dokumentaci. Bude se jednat o pouze o 
případy, kdy bylo zjištěno protiprávní jednání. 
 
Text byl upraven následovně: 
 
 „Bylo-li potřebné pro účely kontroly nebo správního 
řízení, ve kterých bylo zjištěno porušení právního předpisu, 
provést úřední překlad shromážděných podkladů, které 
inspekce obdržela od orgánu dozoru z jiného členského 
státu, rozhodne inspekce o tom, že kontrolovaná osoba 
uhradí náklady překladu. Náhrada nákladů za překlad je 
příjmem státního rozpočtu a vybírá ji inspektorát, který ji 
uložil.“. 
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8. K Čl. III bodu 22 (§4c odst. 4) 
Doporučujeme do textu ustanovení doplnit o povinnost 
inspektora prokázat se doklady ve smyslu důvodové 
zprávy. 
 

Akceptováno. 
 
Text byl upraven následovně: 
 

„(4) Provozovatel, který provozuje poštovní službu 
nebo jinou doručovací službu, je povinen předat inspektorovi 
zásilku, kterou inspektor objednal s využitím zastírání 
skutečné totožnosti podle § 4 odst. 1 písm. h). Inspektor je 
povinen se provozovateli podle věty první prokázat průkazem 
inspekce a listinou, která dokládá zastření jeho skutečné 
totožnosti.“. 
 

9. K Čl. III bodu 45 a k § 11 písm. b) 
Vzhledem k tomu, že navrhované ustanovení zavádí 
obecnější pojetí přestupku „nesplnění uloženého 
opatření“, lze dovodit, že pod okruh těchto opatření 
spadají také opatření uložená podle § 5 odst. 1 písm. b). 
Nesplněním tohoto opatření by se tedy osoba (při 
zachování § 11 písm. b)) mohla dopustit dvojího 
přestupku. Vzhledem k tomu, že sankce je v obou 
případech totožná doporučujeme písm. b) vypustit.   
 

Akceptováno. 
Text byl upraven. 

 
 

10. K Čl. III bodu 29 
Doporučujeme lépe vymezit okruh donucovacích opatření 
(např. odkazem na relevantní ustanovení nařízení 
2017/2394). 
 

Vysvětleno. 
Předmětné ustanovení bylo vypuštěno. 
 

11. K Čl. III bodu 36 
Bod požadujeme vypustit, neboť navrhované ustanovení 
oslabuje procesní postavení kontrolované osoby.   
Tato připomínka je zásadní 
 

Částečně akceptováno, vysvětleno. 
Ze znění předmětného ustanovení i z důvodové zprávy je 
zřejmé, že k oslabení postavení kontrolované osoby 
nedochází, protože opatření je doručeno přímo 
statutárnímu zástupci nebo FO podnikající. 
§ 5 odst. 3 zákona č. 146/2004 Sb. upravuje postup pro 
vydání opatření s účinky přesahujícími územní působnost 
inspektorátu, jehož inspektor provádí kontrolu a stanovuje 
dodatečné podmínky pro informování kontrolované osoby o 
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vydání opatření. Tyto další podmínky pro informování jsou 
však nadbytečné v případě, že je opatření vydáno za 
přítomnosti statutárního zástupce v případě právnické osoby 
jako kontrolované osoby nebo přímo podnikající fyzické 
osoby. Jejich přítomností při vydání opatření je zajištěno, že 
je kontrolovaná osoba o tomto typu opatření dostatečně 
informována. 
 
Text byl upraven následovně: 
„(3) Je-li důvodné podezření, že k porušení zvláštního 
právního předpisu3), mezinárodní smlouvy7) nebo přímo 
použitelného předpisu Evropské unie3a) kontrolovanou 
osobou došlo i mimo územní působnost inspektorátu, který 
provedl kontrolu, může inspektor vydat opatření podle 
odstavce 1 i s účinky přesahujícími územní působnost 
vymezenou v § 1 odst. 2. Toto opatření se vydává a 
oznamuje podle odstavce 2. Inspektorát, jehož inspektor 
opatření vydal, informuje kontrolovanou osobu, jíž je opatření 
určeno, též jiným vhodným způsobem. Kontrolovanou 
osobu není nutno o vydaném opatření podle tohoto 
odstavce dodatečně informovat, pokud bylo opatření 
vydáno za přítomnosti oznámeno přímo členovi 
statutárního orgánu právnické kontrolované osoby nebo 
za přítomnosti  kontrolované podnikající fyzické osobě 
podnikající.“. 
 

12. K důvodové zprávě 
Provedení požadavků práva EU v oblasti změněné 
identity inspektorů je v diskreci členského státu a je zde 
tedy jistý prostor pro uvážení. V tomto ohledu 
považujeme tvrzení obsažená v důvodové zprávě 
ohledně souladu s právem na výslech svědků za 
nedostatečná. V pasáži k tomu vyhrazené, věnované 
posouzení slučitelnosti s mezinárodními smlouvami (bod 
f) obecné části), se objevuje paušální tvrzení, že 
„navrhovaná úprava se nedotýká mezinárodních smluv 

Akceptováno. 
Navrhovaná ustanovení § 4 odst. 1 písm. i) a § 4a byla 
vypuštěna. Navrhovaná ustanovení § 4 odst. 1 písm. h) a 
§ 4c odst. 4 byla po projednání s Ministerstvem vnitra 
upravena. Důvodová zpráva byla upravena. 
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ani obecně uznávaných zásad mezinárodního práva‘, s 
nímž nelze souhlasit. 
Požadujeme provedení skutečného rozboru slučitelnosti 
návrhu zákona s mezinárodními smlouvami. 
 

 
Ministerstvo 
zahraničních věcí 
 
 

 
Bez připomínek. 
 

 

 
Ministerstvo práce a 
sociálních věcí 
 

 
Bez připomínek. 
 

 

 
Ministerstvo pro 
místní rozvoj 
 

 
Bez připomínek. 
 

 

 
Ministerstvo školství, 
mládeže a 
tělovýchovy 
 

Zásadní připomínky: 
1. K materiálu, čl. III bod 20. [k § 4 odst. 1 písm. j)]: 
Požadujeme slova „inspektor absolvoval akreditovaný 
zdravotnický magisterský studijní obor pro přípravu 
odborného pracovníka v ochraně veřejného zdraví“ 
nahradit slovy „inspektor získal vysokoškolské vzdělání v 
magisterském studijním programu v oblasti vzdělávání 
Zdravotnické obory se zaměřením na přípravu odborného 
pracovníka v ochraně a podpoře veřejného zdraví nebo 
obdobné vysokoškolské vzdělání získané studiem na 
vysoké škole nezařazeným do oblasti vzdělávání“, a to z 
toho důvodu, aby byla terminologie užita v souladu s 
nařízením vlády o oblastech vzdělávání ve vysokém 
školství, zákonem o vysokých školách a přílohou č. 3 k 
zákonu o vysokých školách. Oblasti vzdělávání byly 
zavedeny novelou zákona o vysokých školách (zákonem 
č. 137/2016 Sb.), z toho důvodu je třeba předmětné 
ustanovení upravit a dát do souladu s výše uvedenými 

Akceptováno. 
§ 4 odst. 1 písm. j) návrhu byl vypuštěn. 
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předpisy.  
Na konci textu předmětného pododstavce požadujeme 
doplnit slova „nebo obdobné vysokoškolské vzdělání 
získané studiem na vysoké škole nezařazeným do oblasti 
vzdělávání“. Toto doplnění směřuje k vysokoškolskému 
vzdělání získanému předtím, než byly zákonem č. 
137/2016 Sb., zavedeny oblasti vzdělávání. V takovém 
případě se posuzuje, zda je získané vzdělání 
odpovídající vzdělání podle nové vysokoškolské právní 
úpravy. V souladu s navrhovaným zněním požadujeme 
také upravit Důvodovou zprávu a Rozdílovou tabulku. 
 
2. K materiálu, čl. III bod 22. [k § 4b odst. 3]: Ze 
stejných důvodů, jako v naší předchozí zásadní 
připomínce požadujeme slova „nejméně v magisterském 
studijním programu v oboru právo na vysoké škole v 
České republice“ nahradit slovy „získané nejméně v 
magisterském studijním programu v oblasti vzdělávání 
Právo nebo obdobné vysokoškolské vzdělání získané 
studiem na vysoké škole nezařazeným do oblasti 
vzdělávání“.  
Zároveň i zde požadujeme na konci textu předmětného 
odstavce doplnit slova „nebo obdobné vysokoškolské 
vzdělání získané studiem na vysoké škole nezařazeným 
do oblasti vzdělávání“. Tato navržená úprava platí, pokud 
je v zájmu předkladatele, aby se jednalo o veřejnou, 
soukromou či státní vysokou školu v České republice, 
pokud by chtěl zahrnout i absolventy poskytovatelů 
zahraničního vysokoškolského vzdělávání na území 
České republiky (§ 93a a násl. zákona o vysokých 
školách), je třeba ponechat původní návrh předkladatele. 
V souladu s navrhovaným zněním požadujeme také 
upravit Důvodovou zprávu. 
 

Akceptováno. 
Ustanovení bylo přesunuto do § 11c odst. 3 a text upraven 
podle připomínky. 
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Připomínky: 
1. K materiálu, čl. I bod 2.: Vzhledem ke skutečnosti, 
že se navrhované věty mají doplnit až na konec 
poznámky pod čarou, a to až za tečku a na samostatný 
řádek, neměl by být použit obrat „na konci textu“ ve 
smyslu čl. 58 odst. 9 Legislativních pravidel vlády. S 
ohledem na uvedené doporučujeme slovo „textu“ z 
předmětného novelizačního bodu odstranit. 
 

Akceptováno. 
Text byl upraven. 

2. K materiálu, čl. I bod 12.: Doporučujeme 
předmětný novelizační bod změnit ve smyslu čl. 56 odst. 
2 písm. f) Legislativních pravidel vlády tak, že se slovo „a“ 
nahradí tečkou a zbývající část tohoto bodu se umístí na 
samostatný řádek. 
 

Akceptováno. 
Text byl upraven. 

3. K materiálu, čl. I bod 30. [k § 13g odst. 5 písm. b)]: 
S ohledem na čl. 42 odst. 1 Legislativních pravidel vlády 
doporučujeme v předmětném novelizačním bodě vložit 
čárku před slovo „nebo“. 
 

Akceptováno. 
Text byl upraven. 

4. K materiálu, čl. I bod 45.: Upozorňujeme, že slovem 
„zní“ se vyjadřuje skutečnost, že se určitý pododstavec 
nahrazuje ve smyslu čl. 57 odst. 1 Legislativních pravidel 
vlády a v předmětném novelizačním bodě tak nelze 
následně měnit označení pododstavce, který byl 
nahrazen. V případě, že předkladatel zamýšlel místo 
uvedeného nahrazení nový pododstavec doplnit před 
pododstavce stávající, doporučujeme předmětný 
novelizační bod přeformulovat podle čl. 58 odst. 2 písm. j) 
Legislativních pravidel vlády. 
 

Akceptováno. 
Text byl upraven. 
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5. K materiálu, čl. I bod 47.: Upozorňujeme, že 
uvedený nahrazovaný i nahrazující text neobsahuje 
slovo, a proto by ve smyslu čl. 57 odst. 3 Legislativních 
pravidel vlády mělo být slovo „slovo“ nahrazeno slovem 
„text“ a slovo „slovem“ slovem „textem“. Doporučujeme 
materiál změnit ve smyslu uvedeném. 
 

Akceptováno. 
Text byl upraven. 

6. K materiálu, čl. III bod 4.: Ve smyslu čl. 44 odst. 1 
Legislativních pravidel vlády doporučujeme navrhovanou 
legislativní zkratku uvést v jednotném čísle a slova 
„mezinárodní smlouvy“ nahradit slovy „mezinárodní 
smlouva“. 
 

Akceptováno. 
Text byl upraven. 

7. K materiálu, čl. III bod 14. [k § 3 odst. 3 písm. gg)]: 
Z formálních důvodů doporučujeme tečku na konci 
předmětného pododstavce nahradit čárkou a materiál tak 
sjednotit s Platným zněním s vyznačením navrhovaných 
změn. 
 

Akceptováno. 
Text byl upraven. 

8. K materiálu, čl. V úvodní věta: Upozorňujeme, že v 
předmětné úvodní větě by měly být uvedeny pouze ty 
právní předpisy, které prováděly změnu v konkrétním 
ustanovení. Např. zákon č. 183/2017 Sb., zákon č. 
204/2017 Sb. či zákon č. 371/2017 Sb. v předmětném § 
38 změny neprováděly a neměly by tak být v úvodní větě 
uvedeny. Doporučujeme materiál změnit ve smyslu 
uvedeném. 
 

Akceptováno. 
Text byl upraven. 

 
Ministerstvo 
zdravotnictví 
 

Zásadní připomínky: 
Návrh zákona 
1. K čl. I bodu 5 + důvodová zpráva - zvláštní část k 
tomuto bodu 
Požadujeme nahradit termín „maloobchodní prodejna“ 
jiným termínem (např. „místo maloobchodního prodeje“) 
nebo alespoň v důvodové zprávě vysvětlit šíři termínu 
„maloobchodní prodejna“ a vypořádat se s terminologií 

Akceptováno. 
Bod 5 byl z návrhu novely vypuštěn, vymezení pojmu 
„distributor tabákového výrobku nebo výrobku souvisejícího 
s tabákovými výrobky“ zůstává beze změny. 
 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNB9UCY5A9)



 13   

zákona č. 65/2017 Sb. 
Pokud bude ponechána navržená definice „distributora“, 
navrhujeme reformulaci u § 12h odst. 6 tak, aby byl 
zachován současný stav a nedošlo nově k rozšíření této 
povinnosti i na maloobchodní prodejce (což by bylo nad 
rámec požadavků směrnice a předem nebylo 
konzultováno s dotčenými subjekty). 
Odůvodnění: 
Je třeba vzít v potaz, že místem prodeje tabákových a 
souvisejících výrobků nejsou podle § 3 odst. 1 zákona č. 
65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky 
návykových látek, pouze „prodejny“ („provozovna určená 
podle stavebního zákona k prodeji zboží nebo 
poskytování služeb“ - viz § 2 písm. g) zákona č. 65/2017 
Sb.), ale i jiné typy míst prodeje - provozovna 
stravovacích služeb, ubytovací zařízení, stánek s 
občerstvením atd. Je třeba pamatovat také na možnost 
prodeje prostřednictvím prostředku komunikace na dálku. 
Máme za to, že předmětné ustanovení čl. 15 odst. 7 
směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/40/EU ze 
dne 3. dubna 2014 o sbližování právních a správních 
předpisů členských států týkajících se výroby, obchodní 
úpravy a prodeje tabákových a souvisejících výrobků a o 
zrušení směrnice 2001/37/ES (dále jen „směrnice“), se 
týká všech typů míst maloobchodního prodeje. 
Navržená změna definice „distributora“, která nově 
zahrnuje i maloobchodního prodejce, může mít dopad i 
na definici „maloobchodní prodejce“ (máme za to, že tyto 
dvě role se mají doplňovat, nikoliv částečně překrývat) a 
vyvolávat výkladové nejasnosti. 
Případná změna definice „distributora“ bude mít dopad i 
na jiné ustanovení zákona č. 110/1997 Sb., které se 
netýká sledovatelnosti tabákových výrobků, ale 
elektronických cigaret, a dosud se netýkalo 
maloobchodních prodejců - konkrétně povinnosti 
stanovené v § 12h odst. 6 (např. zavést a udržovat 
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systém pro shromažďování informací o všech 
podezřeních na nepříznivé účinky těchto výrobků na 
lidské zdraví atd.).    
 

 2. K čl. I bodu 11  
V § 3 odst. 1 písm. r) - požadujeme za nově doplňované 
slovo „zásilky“ doplnit slova „s výjimkou pokrmů“. 
Odůvodnění: 
Požadujeme, aby se novelizované ustanovení netýkalo 
pokrmů, neboť MZe připravovaná navrhovaná novela 
vyhlášky č. 417/2016 Sb. o některých způsobech 
označování potravin, která byla s MZ v září tohoto roku 
pracovně konzultována, zamýšlí v široké míře upravit 
požadavky na údaje, které mají být postoupeny 
provozovateli potravinářského podniku, který pokrm 
přebírá. Tyto navrhované požadavky považujeme za 
dostatečné k identifikaci daného/ných pokrmu/ů. 
Současně upozorňujeme, že MZ také navrhovalo vložit 
do připravované novely vyhlášky č. 417/2016 Sb. výjimku 
pro pokrmy u požadavku na označování šarže, a to v 
souladu s článkem 2 odst. 2 písm. b) směrnice EP a 
Rady 2011/91/EU o údajích nebo značkách určujících 
šarži, ke které potravina patří, kde je uvedeno, že 
požadavky citované směrnice se nevztahují na potraviny, 
které nejsou baleny v místě prodeje konečnému 
spotřebiteli, balí se na žádost kupujícího nebo jsou 
zabaleny pro okamžitý prodej.   
 

Akceptováno. 
Bod 11 byl z návrhu novely vypuštěn. 

 3. K čl. III bodu 20 a 33  
Požadujeme vypustit navrhované ustanovení § 4 odst. 1 
písmeno j) a v § 5 odst. 1 písmeno l). 
Odůvodnění: 
Nesouhlasíme s dalším rozšiřováním přístupu do 
zdravotnické dokumentace pacientů bez jejich souhlasu 
(§ 65 odst. 2 zákona o zdravotních službách). 
Nerozumíme, v čem by případně zpřístupnění 

Akceptováno. 
Ustanovení § 4 odst. 1 písm. j) a v § 5 odst. 1 písm. l) byla 
vypuštěna. 
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zdravotnické dokumentace mohlo pomoci zjistit 
zamýšlený stav věci. Pokud takové případy však jsou, tak 
se domníváme, že je lze řešit společnou kontrolou s 
osobami zajišťujícími výkon státního zdravotního dozoru. 
Navrhovaným znění § 4 odst. 1 písm. j) a § 5 odst. 1 
písm. l) dochází k nepřímé novele zákona č. 372/2011 
Sb., což není přípustné (čl. 54 odst. 1 Legislativních 
pravidel vlády). Přípustná je pouze přímá novela právního 
předpisu, proto je navrhované ustanovení § 4 odst. 1 
písm. j) a § 5 odst. 1 písm. l) z našeho pohledu věcně i 
legislativně neakceptovatelné. 
Z předloženého novelizačního bodu ani z odůvodnění 
není zřejmý účel takového nahlížení do zdravotnické 
dokumentace. V neposlední řadě překladatel absencí 
účelu vstupu do zdravotnické dokumentace ani nevytyčil 
rozsah zpřístupnění zdravotnické dokumentace 
pracovníkům SZPI.  
MZ se domnívá, že zamýšleným účelem případného 
nahlížení do zdravotnické dokumentace  SZPI je:   
a) ověření, zda zaměstnanec je osobou zdravotně 
způsobilou k vykonávání činnosti nebo práce,  
b) zda aktuální zdravotní stav zaměstnance zajišťuje 
zachování zdravotní nezávadnosti potraviny/pokrmu.    
Předně je třeba rozlišit zdravotní způsobilost pro výkon 
práce dle zákona č. 373/2011 Sb. a prováděcí vyhlášky č. 
79/2013 Sb., a aktuální zdravotní stav daného jedince, 
kdy aktuální zdravotní stav nedovolí pracovníkovi 
manipulovat s potravinami, přesto ale nepozbyl zdravotní 
způsobilost k výkonu práce. 
Příloha II, kapitola VIII, bod 2 nařízení (ES) č. 852/2004 o 
hygieně potravin, na kterou je odkazováno v odůvodnění 
k novele zákona, stanoví požadavky na osobní hygienu 
osob pracující v oblasti, kde se manipuluje s potravinami, 
a zákaz osobám, které jsou postiženy např. infikovaným 
poraněním, kožními infekcemi, vředy nebo průjmy, 
manipulovat s potravinami, pokud existuje jakákoliv 
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možnost přímé nebo nepřímé kontaminace potravin. A 
dále ukládá těmto postiženým osobám onemocnění 
neprodleně ohlásit provozovateli potravinářského 
podniku.  
ad a) Příloha II, kapitola VIII, bod 2 nařízení (ES) č. 
852/2004 neukládá hlásit postiženým osobám svůj stav 
poskytovateli pracovnělékařských služeb nebo svému 
registrujícímu poskytovateli (praktickému lékaři), ale 
provozovateli potravinářského podniku, který ale není 
držitelem zdravotnické dokumentace svých zaměstnanců. 
Dle zákoníku práce má zaměstnavatel zajistit, aby se na 
jeho pracovišti nevyskytovaly osoby, které k tomu nejsou 
zdravotně způsobilé. Platí, že zaměstnavatel musí 
zaměstnanci přidělit práci, která odpovídá jeho zdravotní 
způsobilosti. Právo vyslat zaměstnance na mimořádnou 
pracovnělékařskou prohlídku má zaměstnavatel, má-li 
pochybnosti o zdravotní způsobilosti zaměstnance k práci 
dle § 55 odst. 2 zákona č. 373/2011 Sb. o specifických 
zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů, 
nebo o to zaměstnanec požádal § 55 odst. 1 písm. e) 
anebo pokud zaměstnavatel obdržel podnět podle § 45 
odst. 2 nebo § 57 odst. 1 písm. j) zákona č. 373/2011 Sb. 
a poslední možností je vyslání na mimořádnou lékařskou 
prohlídku možností danou orgánu ochrany veřejného 
zdraví. Dále dle § 57 odst. 1 písm. j) poskytovatel 
pracovnělékařských služeb je povinen dát bezodkladně 
zaměstnavateli podnět k vyžádání mimořádné 
pracovnělékařské prohlídky, jestliže obdrží informaci od 
ošetřujícího lékaře podle § 45 odst. 2.   
Doplňujeme, že zdravotní předpoklady pro výkon 
konkrétní práce mohou vyplývat buď ze všeobecných 
znalostí o povaze této práce, ale požadavek určité 
zdravotní způsobilosti může být také stanoven právním 
předpisem.  
Právo určit jaká vyšetření je třeba provést za účelem 
zjištění zdravotního stavu pracovníka, má pouze 
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poskytovatel zdravotních služeb. Pro kompletnost 
uvádíme, že vydaný lékařský posudek může 
přezkoumávat pouze poskytovatel, který posudek vydal.  
Pokud kontrolní orgán učiní zjištění, že se na pracovišti 
vyskytuje osoba, u které se domnívá, že není zdravotně 
způsobilá, je jeho povinností, v souladu s věcnou 
příslušností, o tom spravit příslušnou krajskou 
hygienickou stanici.  
ad b) Akutní onemocnění, která by mohla ohrozit 
zdravotní nezávadnost potravin, povětšinou nejsou 
dohledatelná ve zdravotnické dokumentaci. Z daného 
pohledu by zdravotnická dokumentace dovedla kontrolní 
orgán k osobní či alergické anamnéze či chronickým 
onemocněním či jiné patologii. Domníváme se, že dané 
skutečnosti nebudou pro SZPI relevantním podkladem 
pro jejich kontrolní činnost. 
 
4. K čl. III bodu 23  
Navrhované znění § 5 odst. 1 písm. a) bod 8 požadujeme 
vypustit. 
Odůvodnění: 
Je třeba vzít v úvahu, že nařízení (ES) č. 852/2004 čl. 1 
odst. 1 stanovuje obecná pravidla pro hygienu potravin 
vztahující se na provozovatele potravinářských podniků; 
primární odpovědnost za bezpečnost potravin nese 
především provozovatel potravinářského podniku.  
Ve vztahu k zajištění vysoké úrovně ochrany spotřebitele 
s ohledem na bezpečnost potravin dále příloha II kapitola 
VIII bod 2 nařízení ukládá povinnost zaměstnanci 
potravinářského podniku neprodleně ohlásit onemocnění 
nebo jeho příznaky provozovateli potravinářského 
podniku, tedy zaměstnavateli.  
Fyzické osoby přicházející při pracovních činnostech ve 
stravovacích službách při výrobě potravin nebo při 
uvádění potravin do oběhu do přímého styku s 
potravinami, pokrmy, zařízením, náčiním nebo plochami, 

Akceptováno. 
Navrhované ustanovení § 5 odst. 1 písm. a) bylo vypuštěno. 
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které jsou ve styku s potravinami nebo pokrmy, mají mít v 
souladu s vyhláškou č. 490/2000 Sb., znalosti nutné k 
ochraně veřejného zdraví z hlediska prevence 
alimentárních nákaz, mimo jiné musí znát 
a) požadavky na zdravotní stav osob vykonávajících 
příslušnou činnost, 
b) alimentární nákazy a otravy z potravin (základní 
znalosti o jejich epidemiologii a zásadách předcházení 
jejich vzniku a šíření). 
Zákazem vstupu pracovníka do potravinářského podniku 
ho inspektor SZPI vyloučí z pracovní činnosti, aniž by měl 
nezpochybnitelný důkaz, že se provinil a úmyslně se 
vyskytoval na pracovišti, kde se manipuluje s 
potravinami, ačkoli to jeho akutní zdravotní stav 
nedovoluje, a neinformoval o svém stavu svého 
zaměstnavatele. Dle § 51 odst. 1 správního řádu k 
provedení důkazů lze užít všech důkazních prostředků, 
které jsou vhodné ke zjištění stavu věci a které nejsou 
získány nebo provedeny v rozporu s právními předpisy. 
Jde zejména o listiny, ohledání, svědeckou výpověď a 
znalecký posudek. Náležitosti jednotlivých důkazních 
prostředků stanoví správní řád. 
Dále se domníváme, že navrhovaným zněním inspektor 
SZPI přebírá povinnost zaměstnavatele, neboť 
zaměstnavatel může rozhodnout, zda osobu, jejíž akutní 
zdravotní stav nedovoluje vykonávat příslušnou pracovní 
činnost týkající se manipulace s potravinami, přeřadí na 
jinou činnost, kde nedochází k manipulaci s potravinami, 
nebo jej pošle k poskytovateli zdravotní péče, kterému 
jako jedinému přísluší v rámci posudkové činnosti 
posoudit zdravotní stav člověka - zaměstnance. 
Současně také inspektor SZPI zastupuje poskytovatele 
zdravotní péče, který jako jediný může posoudit zdravotní 
stav dotčené osoby, a to na základě získané způsobilosti 
k výkonu zdravotnického povolání lékaře dle zákona č. 
95/2004 Sb. 
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Dle zákoníku práce je za zdravotní způsobilost 
odpovědný zaměstnavatel, který má zajistit, aby se na 
jeho pracovišti nevyskytovaly osoby, které k tomu nejsou 
zdravotně způsobilé. Platí, že zaměstnavatel musí 
zaměstnanci přidělit práci, která odpovídá jeho zdravotní 
způsobilosti. Právo vyslat zaměstnance na mimořádnou 
pracovnělékařskou prohlídku má zaměstnavatel, má-li 
pochybnosti o zdravotní způsobilosti zaměstnance k práci 
dle § 55 odst. 2 zákona č. 373/2011 Sb., o specifických 
zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů, 
nebo o to zaměstnanec požádal podle § 55 odst. 1 písm. 
e) anebo pokud zaměstnavatel obdržel podnět podle § 45 
odst. 2 nebo § 57 odst. 1 písm. j) zákona č. 373/2011 Sb. 
a poslední možností je vyslání na mimořádnou lékařskou 
prohlídku orgánem ochrany veřejného zdraví. Dále dle § 
57 odst. 1 písm. j) zákona č. 373/2011 Sb. poskytovatel 
pracovnělékařských služeb je povinen dát bezodkladně 
zaměstnavateli podnět k vyžádání mimořádné 
pracovnělékařské prohlídky, jestliže obdrží informaci od 
ošetřujícího lékaře podle § 45 odst. 2. 
V souladu se zněním zákona o ochraně veřejného zdraví 
(§ 20 písm. a) je fyzická osoba, která vykonává činnost 
epidemiologicky závažnou, povinna podrobit se lékařské 
prohlídce a vyšetření, je-li postižena průjmovým, 
hnisavým nebo horečnatým onemocněním anebo jiným 
infekčním onemocněním, je-li podezřelá z nákazy, nebo 
pokud byla v epidemiologicky významném kontaktu s 
nemocným s průjmovým onemocněním, virovou 
hepatitidou nebo jiným závažným infekčním 
onemocněním na pracovišti, v domácnosti nebo v místě 
jejího pobytu, neboť uvedené skutečnosti by mohly vést 
ke vzniku infekce a jejímu dalšímu šíření. Lékařem, který 
provede lékařskou prohlídku a vyšetření je v případě 
zaměstnance poskytovatel pracovnělékařských služeb 
nebo registrující poskytovatel; v ostatních případech 
registrující poskytovatel zdravotních služeb či jiný 
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poskytovatel zdravotních služeb, pokud posuzovaná 
osoba nemá svého registrujícího poskytovatele. Tohoto 
lékaře je osoba povinna informovat o povaze a druhu své 
pracovní činnosti, aby mohl zvážit okolnosti související se 
vznikem a šířením případné nákazy. V souvislosti se 
šetřením alimentární nákazy, existuje-li důvodná 
pochybnost o zdravotním stavu fyzické osoby 
vykonávající činnosti závažné, má příslušná krajská 
hygienická stanice oprávnění nařídit této osobě, aby se 
podrobila lékařské prohlídce a potřebnému vyšetření.  
Pokud kontrolní orgán učiní zjištění, že se na pracovišti 
vyskytuje osoba, u které se domnívá, že není zdravotně 
způsobilá, je jeho povinností, v souladu s věcnou 
příslušností, o daném spravit kontrolní orgán věcně 
příslušný. 
    

 Důvodová zpráva 
 
5. Důvodová zpráva str. 8 písm. f) 
f) Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s 
mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká republika 
vázána 
Nelze souhlasit s tvrzením, že „navrhovaná úprava se 
nedotýká mezinárodních smluv ani obecně uznávaných 
zásad mezinárodního práva.“ 
V této části je třeba v souvislosti s úpravou v oblasti 
tabákových výrobků zmínit Rámcovou úmluvu WHO o 
kontrole tabáku (č. 71/2012 Sb. m. s., dále jen „Úmluva“) 
a její Protokol o odstranění nezákonného obchodování s 
tabákovými výrobky. 
Zákon č. 110/1997 Sb. je jedním z právních předpisů, 
které přispívají k naplňování Úmluvy. Opatření týkající se 
sledovatelnosti přispějí i k posílení naplňování některých 
ustanovení Úmluvy a potažmo jejího Protokolu (ČR ještě 
sice není smluvní stranou, ale aktuálně je v Parlamentu 
projednáván návrh jejího přístupu k němu). 

Akceptováno. 
Důvodová zpráva byla doplněna textem: 
„Zákon č. 110/1997 Sb. je jedním z právních předpisů, které 
přispívají k naplňování Rámcové úmluvy WHO o kontrole 
tabáku (č. 71/2012 Sb. m. s.) a jejího Protokolu o odstranění 
nezákonného obchodování s tabákovými výrobky. Zpřesnění 
opatření týkající se sledovatelnosti tabákových výrobků v této 
novele přispějí i k posílení naplňování některých ustanovení 
Úmluvy a potažmo jejího Protokolu.“.  
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Navrhujeme tedy důvodovou zprávu ve výše uvedeném 
smyslu doplnit. 
 

 Připomínka: 
 
1. K čl. I bodu 45  
Doporučujeme upravit a správně formulovat skutkovou 
podstatu přestupku a opravit číslo poznámky pod čarou. 
Odůvodnění: 
Doporučujeme upravit znění novelizačního bodu. Zřejmě 
se jedná o alternativní výčet a mezi posledními dvěma 
slovy by místo slova „nebo“ mělo být slovo 
„a“(nevyžaduje se patrně porušení všech podmínek, ale 
stačí porušení jedné z nich). Dále je třeba upravit číslo 
poznámky pod čarou, neboť v textu je uvedena 
poznámku pod čarou 64, ale v návětí i pod čarou se 
mluví o poznámce pod čarou č. 63. 
 

Částečně akceptováno, vysvětleno. 
Číslo poznámky pod čarou bylo opraveno. Spojka „nebo“ je 
uvedena u všech skutkových podstat, jedná se o 
alternativní výčet. 

K platnému znění § 14 - v platném znění chybí §14 
upravující státní dozor a zároveň není uveden jako 
zrušený bod v novelizačních bodech. Doporučujeme 
doplnit. 
 

Vysvětleno. 
Jedná se o platné znění novelizovaných částí, nikoli celého 
zákona. 

K důvodové zprávě str. 2 odst. 5 
Navrhujeme odstranit poslední větu ohledně zákona č. 
379/2005 Sb. -tento zákon byl nahrazen zákonem č. 
65/2017 Sb. a nebyl ve vztahu k směrnici transpoziční. 
Naopak lze doplnit zmínku ohledně právní úpravy v gesci 
MF, kde byla směrnice také částečně transponována. 
 

Akceptováno. 
Text důvodové zprávy byl upraven. 
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Ministerstvo vnitra 
 

Zásadní připomínky: 
 
K čl. I bodu 14 – k § 3d odst. 1 zákona č. 110/1997 Sb.: 
 Návrh stanovuje povinnost provozovatele 
potravinářského podniku informovat Ministerstvo 
zemědělství prostřednictvím formuláře zveřejněného na 
internetových stránkách tohoto ministerstva. Důvodová 
zpráva uvádí, že v současné době je informace 
sdělována prostřednictvím různých kanálů, což přináší 
zvýšenou administrativní zátěž související se 
zpracováním doručených informací. 
 Mezi textací navrhované právní úpravy na straně 
jedné a jejím odůvodněním  
v důvodové zprávě na straně druhé shledáváme rozpor. 
Normativní znění totiž stanoví toliko to, že informace mají 
být předávány na formuláři. Navrhovaná právní úprava 
však již neurčuje, který z možných způsobů doručení 
formuláře je či naopak není přípustný, z čehož lze 
dovodit, že informace, byť zapsané v k tomu určeném 
formuláři, bude možné i nadále doručovat prostřednictvím 
běžných způsobů doručení, včetně těch, které jsou 
zmíněny v důvodové zprávě (listinná podoba, datová 
schránka, e-mail). Z důvodové zprávy lze naopak dovodit, 
že záměrem je zřejmě využívání některých způsobů 
doručení omezit či dokonce vyloučit. Je-li toto záměrem, 
pak je nutné toto vyloučení provést explicitně v textu 
navrhované právní úpravy. Z textu navrhované právní 
úpravy ve spojení s důvodovou zprávou není zřejmé, co 
je skutečným záměrem předkladatele. Pokud je tímto 
záměrem toliko povinnost zavést formulář, aniž by byly 
jakkoliv zvláště upraveny, zejména omezeny či vyloučeny 
způsoby jeho doručení, požadujeme upravit důvodovou 
zprávu tak, aby byla  
v souladu s navrženou právní úpravou. Pokud je však 
záměrem omezení či vyloučení obecných způsobů 
doručení, pak s tímto omezením či vyloučením 
nesouhlasíme a navrhujeme je vypustit. 
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní. 
 

Akceptováno. 
Bod 14 byl z návrhu novely vypuštěn. 
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K  čl. I bodu 16 – k § 4 odst. 4 zákona č. 110/1997 Sb.: 
1. Požadujeme odstranit nežádoucí duplicity s 
obecnými náležitostmi žádosti podle § 37 odst. 2 ve 
spojení s § 45 odst. 1 správního řádu.  
Ustanovení by pak mělo znít takto:  
„(3) Žádost podle odstavce 3 obsahuje kromě obecných 
náležitostí též jméno, příjmení, datum narození a místo 
trvalého pobytu odpovědného zástupce fyzické osoby, je-
li ustanoven, jméno, příjmení a místo pobytu osoby, která 
je statutárním orgánem právnické osoby nebo jejím 
členem, adresu ozařovny, úředně ověřený podpis 
žadatele, předmět a rozsah činnosti, ...“.  
2. Žádost zmíněná v navrhovaném ustanovení musí 
být doložena povolením Státního úřadu pro jadernou 
bezpečnost k nakládání se zdroji ionizujícího záření a 
dalšími dokumenty uvedenými v ustanovení. Za situace, 
kdy tyto dokumenty vydávají orgány veřejné moci, se jeví 
nadměrně zatěžujícím, aby tyto dokumenty vyžadoval jiný 
orgán veřejné moci (zde Státní zemědělská a 
potravinářská inspekce) po žadateli. Navrhujeme 
zmíněné ustanovení nahradit ustanovením, podle něhož 
si tyto dokumenty vyžádá od příslušných orgánů přímo 
sama Státní zemědělská a potravinářská inspekce, aby 
tyto dokumenty nemusel zajišťovat a dokládat žadatel.  
Tyto připomínky považuje ministerstvo za zásadní. 
 

Akceptováno. 
Text byl upraven následovně: 
„(4) Žádost podle odstavce 3 obsahuje kromě obecných 
náležitostí též jméno, příjmení, datum narození a místo 
trvalého pobytu odpovědného zástupce fyzické osoby, je-li 
ustanoven, jméno, příjmení a místo pobytu osoby, která je 
statutárním orgánem právnické osoby nebo jejím členem, 
adresu ozařovny, úředně ověřený podpis žadatele, předmět a 
rozsah činnosti, pro kterou je schválení žádáno, způsob jejího 
zabezpečení a zdůvodnění technologické potřeby ozařování 
potravin. Žádost podle odstavce 3 musí být doložena 
analýzou rizik a kritických kontrolních bodů možného 
porušení zdravotní nezávadnosti potravin podle nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004, v platném 
znění, specifikací zdrojů ionizujícího záření, sanitačním 
řádem a dokumentací podle odstavce 2 písm. b). Inspekce si 
v případě podání žádosti vyžádá od Státního úřadu pro 
jadernou bezpečnost povolení k nakládání se zdrojem 
ionizujícího záření a kopii rozhodnutí o schválení typu zdroje 
ionizujícího záření, je-li vyžadováno.“. 
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K čl. I bodu 45 – k § 17c odst. 4 písm. a) zákona č. 
110/1997 Sb.: 
 V souladu se Zásadami tvorby právní úpravy 
přestupků schválenými usnesením vlády ze dne 31. 
července 2018 č. 498 požadujeme skutkovou podstatu 
upravit takto: 
„a) nezajistí, aby elektronické cigarety nebo náhradní 
náplně do nich splňovaly požadavky podle prováděcího 
právního předpisu upravujícího složení, vzhled, jakost a 
vlastnosti elektronických cigaret, náhradních náplní do 
nich a bylinných výrobků určených ke kouření,“. 
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní. 
 

Akceptováno. 
Text byl upraven podle připomínky. 

K čl. I bodu 46 – k § 17e odst. 2 zákona č. 110/1997 Sb.: 
„Osoba jako nezávislá třetí strana“ je zvláštní subjekt 
přestupku (srov. § 12 zákona č. 250/2016 Sb., o 
odpovědnosti za přestupky a řízení o nich). V tomto 
případě postačuje ve skutkové podstatě uvést tento 
zvláštní subjekt, tedy „nezávislá třetí strana“. Pokud 
povaha subjektu, tedy zda se jedná o fyzickou osobu 
nebo právnickou osobu anebo podnikající fyzickou 
osobu, neplyne z přímo použitelného předpisu Evropské 
unie, je nutno jeho povahu vyjasnit v zákoně, popřípadě 
alespoň v důvodové zprávě, neboť podmínky 
odpovědnosti se u těchto osob liší (viz hlava I až IV části 
druhé zákona č. 250/2016 Sb.). 
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní. 
 

Akceptováno. 
Text byl upraven podle připomínky. 
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K čl. III bodu 19 – k § 3a zákona č. 146/2002 Sb.: 
Ustanovení považujeme za nadbytečné a částečně i 
matoucí. Požadujeme vyjasnit jeho vztah k § 16 
správního řádu, který se podpůrně použije i na postup při 
výkonu kontroly (§ 28 kontrolního řádu, § 1 odst. 2 a § 
154 správního řádu). Podle § 16 odst. 2 správního řádu 
písemnosti vyhotovené v cizím jazyce, tedy v cizím 
jazyce jiném než slovenském, musí účastník řízení nebo 
kontrolovaná osoba na své náklady předložit správnímu 
nebo kontrolnímu orgánu jednak v originálním znění a 
současně s tím také v úředně ověřeném překladu do 
českého jazyka (to neplatí, je-li účastník řízení nebo 
kontrolovaná osoba občanem České republiky příslušející 
k národnostní menšině - § 16 odst. 4 správního řádu; v 
takovém případě nese náklady na pořízení překladu 
příslušných cizojazyčných dokumentů správní nebo 
kontrolní orgán). Jde o jakékoliv písemnosti, které 
účastník řízení (kontrolovaná osoba) správnímu 
(kontrolnímu) orgánu v průběhu řízení (kontroly) 
předkládá, tzn. např. přílohy žádosti, listiny, které mají 
sloužit jako důkaz atd.  
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní. 
 

Vysvětleno. 
Předmětné ustanovení necílí na doklady předkládané 
kontrolovanou osobou, ale na podklady, které shromáždil 
kontrolní orgán. Bude se typicky jednat o dokumenty, které 
kontrolní orgán obdrží od orgánu dozoru z jiného členského 
státu při kontrolách prováděných v přeshraničních případech, 
ke kterým je inspekce příslušná (např. protokol o kontrole, 
kopie dokladů, kopie webových stránek). Často se může 
jednat o rozsáhlou dokumentaci. Bude se jednat o pouze o 
případy, kdy bylo zjištěno protiprávní jednání. 
 

„§ 3a 
 

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

K čl. III bodům 20 a 22 – k § 4 odst. 1 písm. h) a i), § 4a a 
§ 4c odst. 4 zákona č. 146/2002 Sb.: 
 Požadujeme vypustit navrhovaný § 4 odst. 1 písm. 
h) a i), § 4a a 4c odst. 4 týkající se změny identity, včetně 
způsobu jejího prokazování a způsobu zajišťování k tomu 
sloužících dokladů (dále jen krycí doklady). Krycí 
prostředky, včetně krycích dokladů, patří mezi podpůrné 
operativně pátrací prostředky. V České republice se 
užívají pouze v nejzávažnějších případech souvisejících s 
bezpečností státu, činností zpravodajských služeb a 
orgánů činných v trestním řízení. Změna identity 
představuje soubor organizačních, materiálně 
technických a dalších opatření, která sebou přináší i 

Akceptováno. 
Navrhovaná ustanovení § 4 odst. 1 písm. i) a § 4a byla 
vypuštěna. 
 
Navrhovaná ustanovení § 4 odst. 1 písm. h) a § 4b odst. 3 
jsou zásadní pro běžné kontroly, které SZPI provádí. 
Zejména se jedná o kontroly e-commerce. Po projednání 
s Ministerstvem vnitra byl text upraven následovně: 
 
§ 4 odst. 1 písm. h) – „využívat změněnou identitu zastírání 
skutečné totožnosti, je-li to nezbytné k provedení 
kontrolních úkonů,“ 
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značné organizační a finanční nároky. Součástí těchto 
opatření jsou i opatření eliminující rizika dekonspirace. 
Každá dekonspirace ohrožuje jí chráněný zájem a 
zároveň zvyšuje riziko vyzrazení metod, prostředků a 
forem opatřování krycích dokladů nebo krycích 
prostředků, včetně způsobu vedení údajů v informačních 
systémech. V případě navrhované novely zákona se 
předpokládá změna identity inspektorů Státní 
zemědělské a potravinářské inspekce de facto na jedno 
použití, včetně následné její dekonspirace, což ohrožuje 
celkový statut krycích dokladů. 
 V návaznosti na zrušení § 4c odst. 4 je třeba 
následně vypustiti i novelizační bod  
č. 47, tj. § 11 odst. 1 písm. f). 
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní. 
 

§ 4b odst. 3 – „Provozovatel, který provozuje poštovní službu 
nebo jinou doručovací službu, je povinen předat inspektorovi 
zásilku, kterou inspektor objednal na základě změněné 
identity s využitím zastírání skutečné totožnosti podle § 4 
odst. 1 písm. h). Inspektor je povinen se provozovateli 
podle věty první prokázat průkazem inspekce a listinou, 
která dokládá zastření jeho skutečné totožnosti.“. 
 
 
 

 K čl. III bodu 20 – k § 4 odst. 1 písm. j) zákona č. 
146/2002 Sb.: 
1. Inspektoři Státní zemědělské a potravinářské 
inspekce mají mít nově oprávnění nahlížet v nezbytném 
rozsahu do zdravotnické dokumentace osob podílejících 
se na činnosti potravinářského podniku. V rozdílové 
tabulce pak danou povinnost předkladatel vykazuje jako 
adaptaci čl. 9 odst. 3 písm. d) 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. V důvodové zprávě však komentář k 
předmětnému ustanovení uvádí, že se jedná o adaptaci 
čl. 5 odst. 1 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (EU) č. 2017/625. Požadujeme tento rozpor 
odstranit a rovněž navrhované oprávnění zúžit, neboť v 
současné podobě dopadá na jakoukoliv osobu podílející 
se na činnosti potravinářského podniku, přičemž takovou 
osobou může být i administrativní pracovník, což zcela 

Akceptováno. 
Navrhované ustanovení § 4 odst. 1 písm. j) bylo vypuštěno. 
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jistě není záměrem. 
2. Nejsme rovněž přesvědčeni o správnosti takto 
široce nastaveného oprávnění, které podstatným 
způsobem zasahuje do osobnostních práv kontrolované 
osoby, neboť údaje o zdravotním stavu jsou velmi citlivé 
informace. 
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní. 
 

 K čl. III bodu 22 – k § 4b odst. 3 zákona č. 146/2002 Sb.: 
Navrhuje se speciální ustanovení k § 111 zákona č. 
250/2016 Sb., které je inspirováno § 46e odst. 7 zákona 
č. 6/1993 Sb., o České národní bance. Ačkoli se zřejmě 
jedná o odůvodněný požadavek, je nutno dodat, že je v 
porovnání s obecnou právní úpravou přísnější, neboť 
vyžaduje pouze vysokoškolské vzdělání v magisterském 
studijním programu v oboru právo na vysoké škole v 
České republice. Neumožňuje tedy vysokoškolské 
vzdělání v jiné oblasti než oboru právo (doplněné 
zkouškou odborné způsobilosti), jako je tomu v § 111 
zákona č. 250/2016 Sb. Požadujeme proto uvedené 
ustanovení přehodnotit, a to i s ohledem na to, že v 
zákoně o České národní bance je uveden dovětek, že 
nemá-li oprávněná úřední osoba vzdělání podle věty 
první, musí mít vysokoškolské vzdělání v jiné oblasti. 
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní. 
 

Vysvětleno. 
V rámci všech řízení o přestupku, které vede SZPI, je vždy 
alespoň jedna oprávněná úřední osoba se vzděláním 
v magisterském studijním programu v oboru právo. Volnější 
úprava proto není potřeba. 
 

K čl. III bodu 22 – k § 4c odst. 3 zákona č. 146/2002 Sb.: 
 Zjednodušeně řečeno je cílem ustanovení umožnit 
blokaci internetových stránek nebo jejich části. 
Navrhovaná pravomoc je odůvodněna tím, že umožní 
zjednat nápravu v případě internetových stránek, které 
obsahují například zjevně nepravdivá, zavádějící nebo 
zakázaná tvrzení o nabízených potravinách (typicky se 
tento problém týká stránek nabízejících doplňky stravy). 
Řada subjektů dle tvrzení obsaženého v důvodové 
zprávě zcela skrývá svou identitu, případně sídlí ve 

Akceptováno. 
Text byl ve spolupráci s Ministerstvem vnitra upraven 
následovně: 
 

„§ 4c 
 
(1) Inspektor vydá opatření, kterým poskytovateli služby 
informační společnosti48) uloží povinnost zřetelně zobrazovat 
varování pro spotřebitele při přístupu k on-line rozhraní, 
pokud je obsah internetových stránek v rozporu s požadavky 
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třetích zemích (Panama, USA a Makedonie) a provedení 
kontroly a následná vymahatelnost rozhodnutí je 
prakticky nemožné. 
 Připomínáme, že obdobné argumenty zazněly při 
přípravě poslední novely zákona o České obchodní 
inspekci, proto byl novelou (provedenou zákonem č. 
264/2017 Sb.) doplněn nový § 6a. Hlavním záměrem 
daného ustanovení je opatřit inspektorům potřebnou 
pravomoc k faktickému výkonu kontroly a také k 
zabránění vyhýbání se vymáhání dodržování právních 
předpisů ze strany podnikatelů, kteří se pod rouškou 
absolutní anonymity jejich subjektu na internetu vyhýbají 
jednak zákonným povinnostem vůči spotřebitelům a dále 
uložení sankcí ze strany dozorových orgánů. Na základě 
tohoto ustanovení může inspektor v souvislosti s 
prováděním kontroly protiprávního jednání požadovat 
poskytnutí informace vedoucí ke zjištění totožnosti osoby, 
která nabízí nebo prodává zboží či služby prostřednictvím 
internetové stránky nebo jiného elektronického 
prostředku a spotřebitel si takové zboží nebo služby na 
této stránce nebo prostřednictvím jiného elektronického 
prostředku může objednat, od osoby, která nakládá s 
kontaktními údaji směřujícími k určení osoby odpovědné 
za kontrolou odhalené porušování povinností. 
Neshledáváme důvod, proč by inspektorům Státní 
zemědělské a potravinářské inspekce měla být přiznána 
pravomoc vydat mnohem restriktivnější oprávnění. Zájem  
na ochraně spotřebitelů je v obou případech stejný, navíc 
předmětná nařízení Evropského parlamentu a Rady, 
jejichž adaptací předkladatel návrh také zdůvodňuje, 
stanoví, že k tomuto kroku může být přikročeno pouze 
tehdy, nejsou-li k dispozici jiné účinné prostředky k 
dosažení ukončení nebo zákazu protiprávního jednání. 
Domníváme se, že Státní zemědělské a potravinářské 
inspekci by k výkonu její kontrolních pravomocí 
postačovala výše popsaná pravomoc České obchodní 

právních předpisů, k jejichž kontrole je inspekce příslušná. 
Opatření podle věty první se vydává jako první úkon v řízení. 
 
(2) Není-li možné nebo účelné dosáhnout odstranění 
protiprávního stavu prostřednictvím kontrolované osoby, 
inspektor vydá opatření, kterým poskytovateli služby 
informační společnosti uloží povinnost pozastavit fungování 
internetové stránky nebo její části, dochází-li prostřednictvím 
internetové stránky k uvádění nebezpečné potraviny na trh, 
nebo pokud obsah internetové stránky závažným způsobem 
porušuje požadavky právních předpisů, k jejichž kontrole je 
inspekce příslušná. Souhlas s obnovením fungování 
internetové stránky nebo její části vydává inspektor postupem 
podle § 5a odst. 1.  
 
(3) Ve věci odvolání proti opatření podle odstavců 1 a 2 se 
postupuje podle § 5 odst. 4 a 5 obdobně. Opatření podle 
odstavce 1 a 2 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.“. 
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inspekce. 
 Navrhovanou pravomoc shledáváme 
nepřiměřenou povaze protiprávního jednání (zavádějící 
tvrzení o potravinách), na něž cílí. Také předložená 
formulace umožňující tímto způsobem regulovat 
internetové stránky „pokud je jejich obsah v rozporu s 
právními povinnostmi, k jejichž kontrole je inspekce 
příslušná“ je natolik široká, že může být v kolizi s 
nálezem Ústavního soudu, spis. zn. Pl. ÚS 28/16, kdy 
Ústavní soud zkoumal soulad § 82 a § 84 zákona o 
hazardních hrách s ústavním pořádkem. Z nálezu lze 
dovodit, že případná právní úprava musí být natolik jasná 
a určitá, aby splnila základní požadavky právní jistoty a 
předvídatelnosti práva. Domníváme se, že navrhovaná 
právní úprava v tomto ohledu neobstojí. Postrádáme také 
uvedení argumentů, které by zdůvodňovaly relevanci 
zamýšlené právní úpravy. Požadujeme proto 
navrhovanou pravomoc v této podobě z návrhu vypustit. 
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní.  
 

 Doporučující připomínky: 
 
K čl. I bodu 14 – k § 3d odst. 1 zákona č. 110/1997 Sb.: 
 Z navrhovaného znění lze mimo jiné dovozovat, že 
Ministerstvo zemědělství zveřejní na svých internetových 
stránkách formulář, který si provozovatel potravinářského 
podniku bude moci stáhnout a následně jej v listinné 
podobě vyplní a Ministerstvu zemědělství zašle například 
prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. Má-li 
se proto jednat pouze o formulář, který bude v 
elektronické podobě zveřejněn na internetových 
stránkách Ministerstva zemědělství, tudíž oznámení 
provozovatele potravinářského podniku bude realizováno 
vyplněním tohoto formuláře, doporučujeme, aby bylo v 
navrhovaném ustanovení uvedeno, že oznámení bude 
učiněno „prostřednictvím elektronického formuláře 

Akceptováno. 
Bod 14 byl z návrhu novely vypuštěn. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNB9UCY5A9)



 30   

zveřejněného na internetových stránkách ministerstva“ 

 K čl. III bodu 48 – k § 11 odst. 2 zákona č. 146/2002 Sb.: 
 Domníváme se, že se jedná o duplicitní skutkovou 
podstatu přestupku s obecnými skutkovými podstatami 
přestupků podle § 15 kontrolního řádu. Neposkytnutí 
informací na vyžádání inspektora lze podle našeho 
názoru podřadit pod neposkytování součinnosti při 
výkonu kontroly. 
 

Vysvětleno. 
V daném případě není známá kontrolovaná osoba, a tudíž 
není zahájená kontrola. Osoba, která je dotazovaná, tudíž 
není v postavení povinné osoby a není povinna poskytovat 
součinnost. 

Připomínky legislativně technické a formálního 
charakteru: 
 
K čl. I bodu 17 – k § 4 odst. 8 zákona č. 110/1997 Sb.: 
 Doporučujeme nahradit formulaci „dokumentací s 
údaji o jménu a adrese schválené ozařovny, která 
ozáření provedla, nebo o jejím referenčním číslu a 
údajem o způsobu ozáření jednotlivých druhů potravin“ 
formulací „dokumentací obsahující jméno a adresu 
schválené ozařovny, která ozáření provedla, nebo 
referenční číslo a způsob ozáření jednotlivých druhů 
potravin“. 
 

Akceptováno. 
Text byl upraven. 

K čl. I bodu 45 – k § 17c odst. 4 písm. a) zákona č. 
110/1997 Sb.: 
 Dle textu novelizačního bodu je záměrem 
předkladatele nahradit dosavadní písmeno a) nahradit 
novým zněním, a to včetně nového odkazu na poznámku 
pod čarou č. 63. Upozorňujeme, že v rámci nového znění 
písmene a) je odkazováno na poznámku pod čarou č. 64. 
Doporučujeme odkaz opravit. 
 

Akceptováno. 
Text byl upraven. 
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K čl. III bodu 10 – k § 3 odst. 3 písm. n) zákona č. 
146/2002 Sb.: 
 Doporučujeme v případě odkazu na čl. 37 
upřesnit, o jaký předpis se jedná. 
 

Akceptováno. 
Text byl upraven. 

 K čl. III bodu 12 – k § 3 odst. 3 písm. t) zákona č. 
146/2002 Sb.: 
 Zkratku „násl.“ navrhujeme rozepsat. 

Akceptováno. 
Text byl upraven následovně: 
„provádí kontrolu při vstupu a dovozu potravin ze třetích 
zemí, přičemž je oprávněna využívat postupy a opatření 
uvedené v Oddílu III., Kapitole V., Hlavy II. a násl. přímo 
použitelného předpisu Evropské unie o úředních 
kontrolách,“. 
 

K čl. III bodu 14 – k § 3 odst. 3 písm. gg) zákona č. 
146/2002 Sb.: 
 Na konci textu písmene gg) navrhujeme tečku 
nahradit čárkou. 

Akceptováno. 
Text byl upraven. 

K čl. III bodu 22 – k § 4b odst. 2 zákona č. 146/2002 Sb.: 
 Dvojí použití termínu stejnopis považujeme v 
navrhovaném ustanovení za matoucí. Doporučujeme 
proto přeformulovat navrhovaný odstavec následovně:
  
„Pokud inspektor doručuje protokol o kontrole na místě, 
předá stejnopis jeho písemného vyhotovení kontrolované 
osobě…“. 
 

Akceptováno. 
Text byl upraven. 
 

K čl. III bodu 22 – k § 4c odst. 3 zákona č. 146/2002 Sb.: 
 Ve větě čtvrté navrhujeme spojení „odvolání do 
opatření“ nahradit formulací „odvolání proti opatření“. 

Akceptováno. 
Text byl upraven. 
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 K čl. III bodu 36 – k § 5 odst. 3 zákona č. 146/2002 Sb.: 
 Slovo „podnikající“ na konci nového odstavce 3 
navrhujeme předřadit slovům „fyzické osoby“. 

Akceptováno. 
Text byl upraven následovně: 
„(3) Je-li důvodné podezření, že k porušení zvláštního 
právního předpisu3), mezinárodní smlouvy7) nebo přímo 
použitelného předpisu Evropské unie3a) kontrolovanou 
osobou došlo i mimo územní působnost inspektorátu, který 
provedl kontrolu, může inspektor vydat opatření podle 
odstavce 1 i s účinky přesahujícími územní působnost 
vymezenou v § 1 odst. 2. Toto opatření se vydává a 
oznamuje podle odstavce 2. Inspektorát, jehož inspektor 
opatření vydal, informuje kontrolovanou osobu, jíž je opatření 
určeno, též jiným vhodným způsobem. Kontrolovanou 
osobu není nutno o vydaném opatření podle tohoto 
odstavce dodatečně informovat, pokud bylo opatření 
vydáno za přítomnosti oznámeno přímo členovi 
statutárního orgánu právnické kontrolované osoby nebo 
za přítomnosti  kontrolované podnikající fyzické osobě 
podnikající.“. 
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Ministerstvo 
průmyslu a obchodu 
 

 
1. Obecná připomínka: V předkládaném návrhu chybí 
vyhodnocení dopadů regulace (RIA) a celkově materiál 
není dostatečně odůvodněný. Přestože součástí 
navrhovaného zákona je významná úprava zákona č. 
146/2002 Sb., o státní zemědělské a potravinářské 
inspekci a o změně některých souvisejících zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů, navrhovaná změna není v 
obecné části důvodové zprávy nijak odůvodněna. Totéž 
platí i pro novely zákona o bankách a daňového řádu. 
Vyhodnocení dopadů (RIA) mělo být zpracováno, neboť 
se nejedná o pouhou adaptaci neboa implementaci 
právních předpisů EU (v podrobnostech viz níže). Naopak 
jde podle našeho názoru v některých případech o 
stanovení národních požadavků; případně jde navržená 
úprava nad rámec požadavků právních předpisů EU. Z 
toho důvodu mělo být hodnocení dopadů (RIA) 
zpracováno. V textu odůvodnění se neuvádí, že by bylo 
zpracování RIA prominuto. Z uvedených důvodů 
požadujeme materiál v tomto směru dopracovat. Tato 
připomínka je zásadní. 

 

Vysvětleno, částečně akceptováno. 
Návrh zákona byl zařazen do Plánu legislativních prací 
vlády na zbývající část roku 2018 (usnesení vlády ze dne 
7. února 2018 č. 91, příloha č. 1 str. 28, bod č. 16) s tím, že 
RIA se provést neukládá. Hodnocení dopadů v rámci 
obecné části důvodové zprávy bylo provedeno podle 
Legislativních pravidel vlády. 
 
Důvodová zpráva byla doplněna následovně: 
 
„k) Hodnocení dopadu regulace podle obecných zásad 
 
Hodnocení dopadů regulace (RIA) nebylo v souladu 
s Plánem legislativních prací vlády na zbývající část roku 
2018 provedeno.“.  
 
Do obecné části důvodové zprávy dále byla doplněna část 
týkající se změny zákona č. 146/2002 Sb., o státní 
zemědělské a potravinářské inspekci a o změně některých 
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a 
změny zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění 
pozdějších předpisů 
 

2. Obecná připomínka: V předkládaném návrhu je 
vícero bodů, kde dochází ke zpřísnění požadavků. V 
několika případech se zdá, že požadavky jdou nad rámec 
požadavků práva EU. Požadujeme zpracovat přehlednou 
tabulku tzv. goldplatingu, ve které budou uvedeny 
všechny body, ve kterých jdou povinnosti nad rámec EU 
a k nim uvedeno odůvodnění. 
 

Vysvětleno. 
Předkládanou novelou zákona se netransponují směrnice 
EU a nedochází tedy k tzv. gold-platingu, tj. k případu, kdy 
dojde k rozšíření obsahu směrnic EU při jejich implementaci 
do národního práva. 
Co se týče adaptace na přímo použitelné předpisy EU, 
součástí materiálu jsou rozdílové i srovnávací tabulky 
návrhu předpisu ČR s legislativou EU. 
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 3. Obecná připomínka: V materiálech, jež jsou 
součástí předloženého návrhu zákona, se uvádí odkaz na 
to, že návrhem zákona dochází mj. k adaptaci na 
nařízení (EU) 2017/2394 (dále nařízení CPC). 
Upozorňujeme, že MPO jako gestor tohoto nařízení CPC 
připravuje adaptaci cestou návrhu novely zákona o 
ochraně spotřebitele a některých dalších zákonů, která 
bude představovat adaptaci národního právního řádu na 
nařízení CPC uceleně, stejně pro všechny kontrolní 
orgány a na jednom místě, zajistí jednotný výkon činností 
podle tohoto nařízení. Návrh bude předložen do 
mezirezortního připomínkového řízení v průběhu ledna 
2019, do vlády pak v březnu 2019. S ohledem na 
uvedené požadujeme vypuštění veškerých navržených 
odkazů na toto nařízení ve všech materiálech (návrh 
zákona, odůvodnění, rozdílová tabulka), jež jsou součástí 
předloženého návrhu zákona. Tato připomínka je 
zásadní. 
 

Akceptováno. 
Odkazy na nařízení (EU) 2017/2394 byly vypuštěny. 

4. Důvodová zpráva – identifikované problémy: V 
této části v písm. c) na str. 3 jsou uvedeny nepřesnosti a 
nedostatečnosti stávající právní úpravy formou příkladů 
(„.. jako např. ohlašovací povinnost provozovatele 
potravinářského podniku. Dále chybí povinnost 
zaznamenávat rozbalení potraviny, povinnost označit 
vyřazené potraviny …“). V tomto případě máme za to, že 
je nutné uvést přesný výčet identifikovaných problémů, 
neboť od tohoto výčtu se odvíjí rozsah právní úpravy i 
odůvodnění její potřeby. Tato připomínka je zásadní. 
 

Akceptováno. 
Text důvodové zprávy na str. 3 byl doplněn. 

5. Důvodová zpráva - identifikované problémy: V této 
části se uvádí, že MZe obdrží ročně cca 6000 oznámení, 
nicméně na straně 8 se uvádí počet 6500. Tuto informaci 
je třeba sjednotit. Tato připomínka je zásadní. 
 

Akceptováno. 
Z důvodu vypuštění novelizačního bodu č. 14 byl text 
důvodové zprávy v této věci vypuštěn. 
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 6. Důvodová zpráva - odůvodnění hlavních principů 
navrhované právní úpravy, včetně dopadů navrhovaného 
řešení ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu k 
rovnosti mužů a žen: Domníváme se, že text 
nedostatečně odůvodňuje hlavní principy navrhované 
právní úpravy. Pokud opomeneme skutečnost, že se cíle 
uvádí příkladmým výčtem („Cílem navržené úpravy je 
zejména“), schází pak zcela odůvodnění novelizace 
zákona o SZPI a novelizace zákona o bankách a 
daňového řádu. Materiál je nutno v tomto směru doplnit. 
Tato připomínka je zásadní. 
 

Akceptováno. 
Důvodová zpráva byla doplněna. 

7. Důvodová zpráva - vysvětlení nezbytnosti 
navrhované právní úpravy v jejím celku: V úvodní větě se 
uvádí „nezbytnost navrhované právní úpravy spočívá v 
odstranění výše identifikovaných problémů“, kdy by měly 
být identifikovány skutečně jasně všechny problémy, 
nejen jejich příkladmý výčet, a měly by být náležitě 
vysvětleny. Materiál je nutno v tomto směru doplnit. 
Tato připomínka je zásadní. 
 

Akceptováno. 
Text důvodové zprávy byl v požadovaných částech 
upraven. 

8. Důvodová zpráva - zhodnocení slučitelnosti 
navrhované právní úpravy s předpisy EU, judikaturou 
soudních orgánů EU nebo obecnými právními zásadami 
práva EU: V návrhu legislativního textu se doplňuje odkaz 
na nařízení Komise (EU) č. 931/2011 (konkrétně 
novelizační bod 11), ale tento předpis není na seznamu 
souvisejících právních předpisů uveden. Materiál je nutno 
v tomto směru doplnit. Tato připomínka je zásadní. 
 

Vysvětleno. 
Novelizační bod 11 byl vypuštěn. 
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 9. Důvodová zpráva - předpokládaný hospodářský a 
finanční dopad navrhované právní úpravy na státní 
rozpočet, ostatní veřejné rozpočty, na podnikatelské 
prostředí České republiky...: V tomto odstavci není 
uveden dopad na podnikatelskou sféru, přestože 
návrhem zákona a udělením dalších pravomocí 
dozorovému orgánu se ukládají nové povinnosti a dopad 
řady nových ustanovení na hospodářské subjekty 
(provozovatele potravinářských podniků – PPP) je 
evidentní. Jediné vyčíslení se týká „přijatých oznámení“, 
a to jen ve vztahu ke snížení administrativní zátěže 
úřadu, nikoliv vyhodnocení dopadů na podnikatele. 
Přesto však způsob vyčíslení dopadů na úřad vzbuzuje 
pochybnosti (k tomu viz též připomínka výše). Není ani 
jasné, jak navrhovaná úprava zasáhne do oblasti ochrany 
spotřebitele, kdy toto je nutné specifikovat. Materiál je 
nutno v uvedených směrech doplnit. Tato připomínka je 
zásadní. 
 

Akceptováno 
Text předpokládaného hospodářského a finančního dopadu 
navrhované právní úpravy byl zpřesněn v kontextu 
konkrétních identifikovaných problémů. 

10. Návrh zákona část první, bod 8: do § 3 odst. 1 
písm. l) se vkládá nová povinnost pro PPP, a to povinnost 
„zaznamenat datum rozbalení potraviny“, aniž by jakkoliv 
byla tato povinnost odůvodněna, tedy proč je nutné tuto 
povinnost zavést, co by bylo důsledkem jejího 
nezavedení a jaký bude dopad na PPP; materiál je nutno 
v tomto směru doplnit. Tato připomínka je zásadní. 
 

Akceptováno. 
Text odůvodnění zvláštní části byl zpřesněn a doplněn. 

11. Návrh zákona část první, bod 9: do § 3 odst. 1 
písm. q) se vkládá nová povinnost PPP odděleně umístit 
a připojit informaci o vyřazení potraviny, aniž by tato 
povinnost byla jakkoliv odůvodněna (proč je nutné tuto 
povinnost zavést, co by bylo důsledkem jejího 
nezavedení, jaký bude dopad na PPP); materiál je nutno 
v tomto směru doplnit. Tato připomínka je zásadní. 
 

Akceptováno. 
Text odůvodnění zvláštní části byl zpřesněn a doplněn. 
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 12. Návrh zákona část první, bod 10: do § 3 odst. 1 
písm. q) bodu 1) se vkládá nová povinnost PPP odděleně 
umístit a připojit informaci o vyřazení doplňků stravy a 
potravin obsahujících nepovolené látky, aniž by tato 
povinnost byla jakkoliv odůvodněna (proč je nutné tuto 
povinnost zavést, co by bylo důsledkem jejího 
nezavedení, jaký bude dopad na PPP); materiál je nutno 
v tomto směru doplnit. Tato připomínka je zásadní. 
 

Akceptováno. 
Text odůvodnění zvláštní části byl zpřesněn a doplněn. 

13. Návrh zákona část první, bod 11: v § 3 odst. 1 
písm. r) se rozšiřuje původní povinnost stanovená tímto 
ustanovením, aniž by toto rozšíření bylo jakkoliv 
odůvodněno (proč je nutné rozšíření stávající povinnosti, 
co by bylo důsledkem nezavedení, jaký bude dopad na 
PPP). Problém spatřujeme i v nejasné formulaci 
ustanovení, které se odkazuje na potraviny s tím, že musí 
být splněny požadavky nařízení Komise (EU) č. 
931/2011. To se ale vztahuje pouze na potraviny 
živočišné původu, kdy potravina živočišného původu je 
definována v § 2 odst. 1 písm. o) zákona o potravinách, 
přičemž potraviny jsou definovány v nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002. Tudíž není zřejmé, 
zda se stanovená povinnost vztahuje na všechny 
potraviny nebo jen na potraviny živočišného původu. V 
této souvislosti není jasná další část ustanovení 
odkazující na „v dalších případech“, kdy je nutné „další 
případy“ vyjasnit. S ohledem na uvedené je třeba vyjasnit 
jak text návrhu zákona, tak důvodovou zprávu a do 
materiálu doplnit vyhodnocení dopadů. Tato připomínka 
je zásadní. 
 

Akceptováno. 
Z důvodu vypuštění novelizačního bodu č. 11 byl text 
důvodové zprávy v této věci vypuštěn. 
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 14. Návrh zákona část první, bod 11: Pro část PPP se 
stanovují nové povinnosti, které nejsou odůvodněny. PPP 
je přímo použitelným předpisem EU stanovena povinnost 
zavést dosledovatelnost výrobků, a v tomto případě se 
zdá, že dochází ke zpřísnění tohoto požadavku, a tudíž 
požadavek jde nad rámec požadavku práva EU; materiál 
je nutno v tomto směru doplnit. Tato připomínka je 
zásadní. 
 

Akceptováno. 
Z důvodu vypuštění novelizačního bodu č. 11 byl text 
důvodové zprávy v této věci vypuštěn. 

15. Návrh zákona část první, bod 14: povinnost v § 3 
odst. 1 se upravuje v tom smyslu, že bude možné 
oznámení pouze v elektronické podobě, kdy je tento krok 
odůvodněn pouze snížením administrativní zátěže na 
straně MZe, ale nikde není specifikován dopad na PPP, 
ať již záporný nebo kladný; materiál je nutno v tomto 
směru doplnit. Tato připomínka je zásadní. 
 

Akceptováno. 
Z důvodu vypuštění novelizačního bodu č. 14 byl text 
důvodové zprávy v této věci vypuštěn. 

 16. Návrh zákona část první, bod 16: v § 4 odst. 4 se 
rozšiřují povinnosti PPP ve vztahu k ozařování potravin, 
aniž by toto rozšíření bylo řádně odůvodněno (tedy proč 
je třeba toto rozšíření povinnosti zavést, co by bylo 
důsledkem nezavedení, jaký bude dopad na PPP); 
materiál je nutno v tomto směru doplnit. Tato připomínka 
je zásadní. 
 

Vysvětleno. 
V daném ustanovení jsou požadovány nutné náležitosti, 
proto, aby mohlo být rozhodnuto o postupu a způsobu 
ozařování. Jedná se o specifikaci náležitostí žádosti, které 
odpovídají již zavedené praxi, bez nichž nemůže být 
rozhodnutí vydáno, protože jsou podstatou žádosti, na 
jejímž základě bude rozhodováno. Ve vazbě na připomínky 
MV bylo ustanovení naopak zjednodušeno, tak aby 
provozovatel potravinářského podniku nebyl zatěžován 
v případě, kdy si SZPI může informace vyžádat od SÚJB.  
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 17. Návrh zákona část první, bod 20: je otázkou, zda 
stanovení této povinnosti je skutečně nutné. Jsou-li 
stanoveny požadavky prováděcím právním předpisem a i 
vzhledem k § 3 odst. 1) (f), podle kterého musí být 
dodrženy požadavky na složení doplňků stravy, jeví se 
toto ustanovení nadbytečným. Požadavky na doplňky 
stravy a na složení potravin nejsou plně harmonizovány 
na úrovni EU a požadavky stanovené národním právním 
předpisem platí pouze pro české hospodářské subjekty. 
Tudíž i navrhované ustanovení bude aplikovatelné pouze 
na české výrobky, přičemž na trhu se budou vyskytovat 
výrobky obdobné, resp. stejné, výrobců z EU, popř. ze 
třetích zemí uvedené na trh v některém jiném členské 
státě EU. Je nutné doplnění materiálu, vyhodnocení 
dopadů a řádné vysvětlení navrhovaného ustanovení, 
přičemž teprve na tomto základě bude možné zaujmout k 
navrhovanému ustanovení stanovisko. Tato připomínka 
je zásadní. 
 

Akceptováno 
Text odůvodnění zvláštní části byl zpřesněn a doplněn. 

18. Návrh zákona část první, bod 21: odůvodnění 
tohoto novelizačního bodu považujeme za nedostatečné 
a požadujeme jeho doplnění. Tato připomínka je 
zásadní. 
 

Akceptováno 
Text odůvodnění zvláštní části byl zpřesněn a doplněn. 

 19. Návrh zákona část první, bod 22: jako důvod 
vložení odst. 5 a 6 do § 12 se uvádí adaptace čl. 7 
prováděcího rozhodnutí Komise (EU) 2018/576. Nicméně 
navržené ustanovení jde nad rámec textu čl. 7(2) výše 
zmíněného rozhodnutí, které o bezplatném poskytnutí 
vzorků nehovoří. Není zdůvodněno, proč bylo rozhodnuto 
o tom, že hospodářské subjekty musí poskytovat vzorky 
zdarma, a není provedeno zhodnocení dopadů. Dále není 
vysvětlena derogace ve vztahu k § 11 zákona o kontrole, 
který stanoví obecně platné požadavky na odběr vzorků a 
jejich úhradu; materiál je nutno v tomto směru doplnit, 
přičemž teprve na jeho upraveném základě bude možné 

Akceptováno 
Text odůvodnění zvláštní části byl zpřesněn a doplněn. 
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zaujmout k navrhovanému ustanovení stanovisko. Tato 
připomínka je zásadní. 
 
20. Návrh zákona část první, bod 37: do § 15a odst. 1 
se doplňují nová písmena e) až l), jejichž doplnění se 
odůvodňuje adaptací na nařízení Evropského parlamentu 
a Rady (EU) 2017/625. Podle písm. e), f) a h) se na 
návrh SZPI určují nebo zrušují stanoviště hraniční 
kontroly podle čl. 59 (1), resp. čl. 62(1) nebo 63(4), 
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625. 
Výše uvedená ustanovení nařízení 2017/625 souvisí však 
s článkem 47 tohoto nařízení, kde se v odstavci 1 uvádí 
seznam kategorií zvířat a zboží dovážených do EU, pro 
která je třeba stanoviště hraniční kontroly jmenovat. Na 
seznamu jsou zvířata, potraviny živočišného i rostlinného 
původu, nebo potraviny smíšené a je otázkou, zda se toto 
nevztahuje rovněž na předměty a materiály určené pro 
styk s potravinami (FCM). Nicméně potraviny živočišného 
původu dozorují orgány veterinární správy a FCM orgány 
ochrany veřejného zdraví. Není tedy jasné, na základě 
čeho by měla stanoviště hraniční kontroly být určována 
SZPI. Pokud by se mělo jednat pouze o oblast dozorové 
kompetence SZPI, pak jak to bude v těch případech, kde 
dozorové kompetence náleží jiným dozorovým orgánům? 
Obdobná připomínka platí pro text písmene j), kdy není 
jasné, proč by jmenování mělo být prováděno na základě 
návrhu SZPI. Nařízení (EU) 2017/325 v článku 100 jasně 
uvádí, že se jedná o povinnost členského státu určit 
národní referenční laboratoře, přičemž je přesně 
stanovený postup určení a požadavky, které musí 
národní referenční laboratoře splňovat. Členský stát je 
reprezentován příslušným ústředním orgánem státní 
správy, v tomto případě Ministerstvem zemědělství, a 
není možné, aby toto rozhodnutí bylo ovlivňováno pouze 
jedním dozorovým orgánem, který ani nemá výlučnou 
kompetenci v oblasti dozoru definovaného nařízením 

Akceptováno. 
Novelizační bod č. 37 byl upraven v souladu s připomínkou, 
tj. slova „Státní zemědělské a potravinářské inspekce“ bylo 
nahrazeno slovy „příslušného dozorového orgánu dle § 14“.  
Tato skutečnost byla rovněž promítnuta do důvodové 
zprávy. 
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(EU) 2017/625.  Toto ustanovení se dá chápat také jako 
střet zájmů, neboť v rámci SZPI jsou již národní 
referenční laboratoře zřízeny. Požadujeme doplnění 
odůvodnění ve výše uvedeném směru a případnou 
odpovídající úpravu návrhu zákona; teprve poté bude 
možné zaujmout k navrhovanému ustanovení stanovisko. 
Tato připomínka je zásadní. 
 

 21. Návrh zákona část první, bod 39: v § 15b se 
stávající odstavce (7) a (8) nahrazují novým textem, který 
se odůvodňuje adaptací na ustanovení článku 36 
nařízení (EU) 2017/625. Návrh ustanovení však omezuje 
na rozdíl od článku 36 nařízení (EU) 2017/625 právo 
hospodářského subjektu na druhé stanovisko, aniž by 
toto zúžení práva hospodářského subjektu bylo řádně 
odůvodněno a nejsou uvedeny ani dopady. Požadujeme 
v tomto směru doplnit odůvodnění. Tato připomínka je 
zásadní. 
 

Vysvětleno 
Důvodová zpráva k § 16 odst. 8 uvádí: 
(…) „Namísto zrušeného znění je vložena úprava ohledně 
kontroly prodeje na dálku. Nařízení Evropského parlamentu 
a Rady (EU)  2017/625 v čl. 36 odst. 2 písm. b) stanoví, že 
provozovatel, od něhož byly vzorky objednány, může využít 
práva na druhé odborné stanovisko podle čl. 35 odst. 1. 
V souladu s čl. 35 odst. 1 právo na druhé odborné stanovisko 
opravňuje provozovatele požádat o dokumentární přezkum 
vzorků, analýzy, testů nebo diagnostiky jiným uznaným 
a řádně kvalifikovaným znalcem.  Zákonodárce tak omezil 
v případě odběru vzorků zboží nabízeného komunikačními 
prostředky na dálku právo na druhé odborné stanovisko 
pouze na tzv. dokumentární přezkum a nepočítá s postupem 
podle čl. 35 odst. 2.“.  
V důvodové zprávě je tak jasně vysvětleno, že již 
v předpisu EU bylo omezeno právo na vzorek pro druhé 
odborné stanovisko v případě kontroly prodeje na dálku a je 
umožněn pouze dokumentární přezkum v souladu s čl. 35 
odst. 1 nařízení (EU) 2017/625. 
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 22. Důvodová zpráva část druhá návrhu zákona: Jak 
bylo výše uvedeno, přestože se jedná o poměrně 
rozsáhlou novelu zákona č. 146/2002 Sb., kterou se 
rozšiřují pravomoci dozorového orgánu, není její 
novelizace nijak v obecné části důvodové zprávy 
odůvodněna. Nejsou identifikovány problémy, které vedly 
k nutnosti novelizace tohoto právního předpisu a 
rozšíření pravomoci dozorového orgánu. Celkově potřeba 
novelizace není nijak vysvětlena a nejsou zhodnoceny 
ani její dopady. Odůvodnění je uvedeno pouze ve 
zvláštní části k jednotlivým novelizačním bodům. 
Uvedené považujeme za zásadní nedostatek materiálu a 
požadujeme do materiálu toto odůvodnění uvést. Tato 
připomínka je zásadní. 
 

Akceptováno. 
Text důvodové zprávy byl doplněn. 
 

 23. Návrh zákona část druhá, bod 5: navrhované 
ustanovení je v důvodové zprávě prezentováno jako 
adaptace relevantních článků nařízení (EU) 2017/625 a v 
případě předběžných opatření jako adaptace čl. 9 odst. 
písm. a) nařízení CPC, kdy se odkazuje rovněž na 
odstavec preambule 14 tohoto nařízení. Z návrhu 
ustanovení ani z rozdílové tabulky však nevyplývá, že by 
se jednalo o adaptaci příslušného ustanovení. Navíc 
vzhledem k formulaci se zdá, že se jedná o daleko širší 
pravomoc pro SZPI, než která vyplývá z nařízení CPC. 
Požadujeme tedy vypuštění odkazu na nařízení CPC z 
důvodové zprávy (viz též obecná připomínka). Tato 
připomínka je zásadní. 
 

Akceptováno. 
Rozdílová tabulka byla doplněna ve vztahu k nařízení (EU) 
2017/625. 
Část upravující předběžné opatření ve vazbě na nařízení 
CPC byla vypuštěna.  
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 24. Návrh zákona část druhá bod 9: jedná se o 
rozšíření pravomoci SZPI i ve vztahu k FCM, a tedy toto 
ustanovení nelze považovat pouze za „upřesnění 
předmětného ustanovení ve vazbě na věcnou příslušnost 
SZPI v zákoně č. 110/1997 Sb.“. Zákon o potravinách 
věcnou příslušnost SZPI ke kontrole FCM nestanoví, 
oblast FCM spadá do kompetence krajských 
hygienických stanic a národním právním předpisem 
upravujícím tuto oblast je zákon o ochraně veřejného 
zdraví. Toto ustanovení má přímý dopad na hospodářské 
subjekty, neboť se dále rozšiřuje počet dozorových 
orgánů v oblasti, která je již dostatečně pokryta a 
zajištěna. Tento krok není řádně odůvodněn, není 
provedeno hodnocení dopadů na podnikatelskou sféru. 
Požadujeme doplnění vysvětlení do odůvodnění; teprve 
na tomto základě bude možné zaujmout k navrhovanému 
ustanovení stanovisko. Tato připomínka je zásadní. 
 

Vysvětleno. 
SZPI má v souladu se zákonem o potravinách kompetenci 
kontrolovat požadavky na obaly a obalové materiály, které 
jsou určené pro styk s potravinami, které provozovatel 
potravinářského podniku používá při jejich výrobě, balení 
případně uvádění na trh. Jedná se o kontrolu přímo u 
provozovatele potravinářského podniku, nikoliv u výrobce 
takových obalů a obalových materiálů. V daném případě 
tedy jde jen o upřesnění ustanovení § 3 odst. 3 písm. b), tak 
aby zákon o SZPI byl v souladu s úpravou zákona 
č. 110/1997 Sb., která SZPI svěřuje kompetenci 
kontrolovat, zda provozovatel potravinářského podniku 
používá obaly a obalové materiály, které jsou v souladu 
s nařízením o FCM. Tato úprava nebude mít žádný dopad 
na podnikatelskou sféru, když se jedná o činnost, která je 
SZPI zákonem již svěřena.   
 

25. Návrh zákona část druhá, bod 10: v případě tohoto 
novelizačního bodu poukazujeme na připomínku k 
novelizačnímu bodu 37 zákona o potravinách. Tato 
připomínka je zásadní. 
 

Vysvětleno. 
Ustanovení § 3 odst. 3 písm. n) směřuje výhradně na 
laboratoře, které SZPI bude určovat pro účely své činnosti 
v rámci kompetencí SZPI. Podoba novelizačního bodu 37 
zákona o potravinách nemůže mít na toto ustanovení vliv.  
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 26. Návrh zákona část druhá, bod 14: návrh nového 
ustanovení § 3 odst. 3 písm. ff) je prezentováno jako 
adaptace čl. 8 odst. 3 nařízení (EU) 2017/625. Máme za 
to, že v tomto případě adaptace není nutná, protože se 
jedná o přímo použitelné ustanovení. Nicméně pokud je 
záměrem převést toto ustanovení do národního právního 
řádu, je nutné vysvětlit, proč dochází pouze k částečné 
adaptaci a není zapracován text čl. 8(3) písm. b), tedy 
zveřejnění informací, které by narušilo „ochranu 
obchodních zájmů provozovatele nebo jakékoliv jiné 
fyzické nebo právnické osoby“. Tato připomínka je 
zásadní. 
 

Vysvětleno. 
SZPI považuje za nezbytné, aby toto ustanovení bylo 
výslovně upraveno v zákoně o SZPI. V poslední době se 
kontrolované osoby snaží získat informace, které by 
zásadně narušily inspekční činnost (např. přesná znění 
metod analýzy). Pro tyto účely považujeme výslovné 
uvedení v zákoně za vhodnější.  
Otázka ochrany obchodních zájmů provozovatele nebo 
jakékoliv jiné fyzické nebo právnické osoby je zajištěna 
v jiné úpravě. Proto není výslovně uvedena v zákoně o 
SZPI. 

 27. Návrh zákona část druhá, bod 19: v tomto případě 
se stanoví nová povinnost pro PPP, a sice aby PPP 
hradil úřední překlady shromážděných podkladů pro 
účely kontroly nebo správního řízení. V odůvodnění 
tohoto ustanovení se uvádí, že „o uhrazení nákladů bude 
rozhodnuto pouze v případě, že bylo zjištěno porušení 
právního předpisu“. Text návrhu § 3a tomuto odůvodnění 
neodpovídá. Není provedeno vyhodnocení dopadů a tato 
nová povinnost pro hospodářské subjekty není 
dostatečně odůvodněná. Požadujeme odpovídající 
doplnění materiálu a teprve na jeho základě bude možné 
zaujmout k navrhovanému ustanovení stanovisko. Tato 
připomínka je zásadní. 
 

Vysvětleno. 
Bude se typicky jednat o dokumenty, které kontrolní orgán 
obdrží od orgánu dozoru z jiného členského státu při 
kontrolách prováděných v přeshraničních případech, ke 
kterým je inspekce příslušná (např. protokol o kontrole, kopie 
dokladů, kopie webových stránek). Často se může jednat o 
rozsáhlou dokumentaci. Bude se jednat o pouze o případy, 
kdy bylo zjištěno protiprávní jednání. 
Co se týče dopadů na hospodářské subjekty, budou náklady 
za překlad účtovány pouze těm kontrolovaným osobám, u 
nichž bylo zjištěno protiprávní jednání. Bude se tak dít formou 
rozhodnutí, do kterého bude možné se odvolat. Náklady 
budou záviset na rozsahu jednotlivých překladů, a tudíž je 
nelze dopředu vyčíslit (standardně se jedna normostrana 
překladu s úředním ověřením pohybuje ve výši 400 – 600 
Kč).  

„§ 3a 
 

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

 28. Návrh zákona část druhá, bod 20 a bod 22: do § 4 
odst. 1 se vkládají nové pravomoci využívat změněnou 
identitu a využít krycí doklad k provedení kontrol. V 
odůvodnění se uvádí „v případě kontrolních úkonů 
(například kontrolního nákupu provedeného pod 
skutečnou identitou inspektora),…“, tedy obecně se 
odkazuje na kontrolní úkony a jedním z příkladů je 
kontrolní nákup. Tuto novou pravomoc nelze odůvodnit 
jako adaptaci ustanovení čl. 5 odst. 1 písm. a) nebo písm. 
g) nařízení (EU) 2017/625, neboť toto ustanovení na 
skrytou, resp. změněnou, identitu neodkazuje. Pokud by 
skutečně byla změněná identita nezbytná při výkonu 
úředních kontrol nad dodržováním potravinového a 
krmivého práva nezbytná, nepochybně by toto bylo v 
přímo použitelném předpisu uvedeno. V daném případě 
je tedy nutné nalézt jiné a řádné odůvodnění této 
pravomoci a jasné vysvětlení její potřeby. Teprve na 
tomto základě bude možné zaujmout k navrhovanému 
ustanovení stanovisko. Odkaz na uvedené nařízení je 
třeba vypustit. Tato připomínka je zásadní. 
 

Vysvětleno. 
Výše uvedená úprava je adaptací na znění ustanovení čl. 5 
odst. 1 písm. a) a písm. g) nařízení (EU) 2017/625. Ze znění 
nařízení (EU) 2017/625 je zjevné, že zákonodárce použil 
daleko obecnější vymezení rozsahu pravomocí kontrolních 
orgánů než v nařízení (EU) 2017/2394, což však neznamená, 
že by se jednalo o vymezení užší. 
 
§ 4 odst. 1 písm. h) je zásadní pro běžné kontroly, které SZPI 
provádí. Zejména se jedná o kontroly e-commerce.  
Níže uvedený text byl upraven po konzultaci s Ministerstvem 
vnitra. 
§ 4 odst. 1 písm. h) – „využívat změněnou identitu zastírání 
skutečné totožnosti, je-li to nezbytné k provedení 
kontrolních úkonů,“. 
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 29. Návrh zákona část druhá, bod 20 a bod 22: 
Dotčená nová pravomoc je odůvodněna rovněž adaptací 
ustanovení čl. 9 odst. 3 písm. d) nařízení CPC. Rovněž 
odkaz na toto nařízení je třeba vypustit, přičemž tato 
připomínka je zásadní (viz též obecná připomínka). 
Nařízením CPC není myšlena pravomoc dozorových 
orgánů provádět kontroly s využitím změněné identity 
nebo krycích dokladů, ale pouze pravomoc provádět 
kontrolní nákupy tak, že o proběhlé kontrole je 
kontrolovaný subjekt informován až na jejím konci, nikoliv 
před jejím zahájením (pozn.: toto je běžná praxe v 
některých členských zemích, přičemž záměrem nařízení 
CPC bylo právě to, aby bylo možno na celém vnitřním 
trhu provádět kontroly ve smyslu „mystery shopping“). 
Tato připomínka je zásadní. 
 

Akceptováno. 
Odkaz na nařízení CPC byl vypuštěn. 

 30. Návrh zákona část druhá, bod 20 a bod 22: K 
pravomoci jednat pod krycí identitou důvodová zpráva 
uvádí, že související „ustanovení je inspirováno § 5a až § 
5c zákona č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci. 
Možnost využití krycích údajů inspektorů SZPI (a v té 
souvislosti s ochranou jejich osobnostních práv) a ke 
zvýšení efektivity kontrolního nákupu.“ V odůvodnění se 
také uvádí: „V praxi se mohou vyskytovat i další situace, 
kdy – pokud by inspektor neuvedl skutečné osobní údaje 
– byla kontrola zmařena.“, ale konkrétní příklady situací 
nejsou až na jednu výjimku uvedeny. Jako příklad se 
uvádí pouze dozor nad dodržováním požadavků zákona 
č. 65/2017 Sb. při ověřování věku prodeje alkoholických a 
tabákových výrobků osobám mladších 18 let. K účelu 
takové kontroly jsou však k dispozici i jiné prostředky, 
např. zákon umožňuje použít figuranty, nebo v případě 
nákupu prostřednictvím komunikace na dálku lze využít 
změněné identity. Tuto pravomoc pro SZPI nelze v 
žádném případě odůvodňovat inspirací stejnými 
ustanoveními v zákoně o ČOI. ČOI má daleko širší 

Akceptováno. 
Navrhovaná ustanovení § 4 odst. 1 písm. i) a § 4a byla 
vypuštěna. 
 
Navrhovaná ustanovení § 4 odst. 1 písm. h) a § 4b odst. 3 
jsou zásadní pro běžné kontroly, které SZPI provádí. 
Zejména se jedná o kontroly e-commerce. Po projednání 
s Ministerstvem vnitra byl text upraven následovně: 
 
§ 4 odst. 1 písm. h) – „využívat změněnou identitu zastírání 
skutečné totožnosti, je-li to nezbytné k provedení 
kontrolních úkonů,“ 
 
§ 4b odst. 3 – „Provozovatel, který provozuje poštovní službu 
nebo jinou doručovací službu, je povinen předat inspektorovi 
zásilku, kterou inspektor objednal na základě změněné 
identity s využitím zastírání skutečné totožnosti podle § 4 
odst. 1 písm. h). Inspektor je povinen se provozovateli 
podle věty první prokázat průkazem inspekce a listinou, 
která dokládá zastření jeho skutečné totožnosti.“. 
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dozorové pravomoci a kompetence v oblasti ochrany 
spotřebitele, a to nejen ve výrobkové oblasti, ale i v 
oblasti služeb. V případě ČOI je krycí doklad nezbytností 
pro kontrolu řady povinností stanovených v právním řádu, 
není-li možné důkazní prostředky získat jiným způsobem. 
Nejedná se však o kontrolní nákupy, na které se primárně 
odkazují důvody, pokud vůbec, v případě novely zákona 
o SZPI. Navrhované rozšíření pravomoci SZPI je zcela 
nedostatečně odůvodněno, vysvětleno a schází 
vyhodnocení dopadů. Požadujeme odůvodnění ve výše 
uvedeném smyslu doplnit. Na tomto základě bude možné 
zaujmout k navrhovanému ustanovení stanovisko. Tato 
připomínka je zásadní. 
 

 
Důvodová zpráva byla doplněna. 

 31. Návrh zákona část druhá, bod 20 a bod 22: Dále 
se do § 4 doplňuje nová pravomoc „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“. Tuto pravomoc však nelze 
odůvodňovat adaptací jakéhokoliv ustanovení nařízení 
(EU) 2017/625, neboť toto nařízení žádnou takovou 
pravomoc neuvádí. Obdobná povinnost je obsažena již 
ve stávající právní úpravě představované nařízením (ES) 
č. 882/2004, a je tedy otázkou, proč stávající postupy a 
opatření ke stanovené povinnosti, která je v platnosti již 
více jak deset let, nejsou dostačující. V daném případě se 
jednoznačně nejedná o žádnou adaptaci, ale o stanovení 
nové rozsáhlé pravomoci jednoho dozorového orgánu, 
která není odůvodněna, ani vysvětlena a nejsou 
vyhodnoceny dopady. Potřebné informace si dozorový 
orgán může získat jiným způsobem, a je otázkou, zda-li 
takovou novou širokou pravomoc vůbec potřebuje, pokud 

Akceptováno. 
Navrhované ustanovení § 4 odst. 1 písm. j) bylo vypuštěno. 
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do současné doby taková pravomoc evidentně nebyla 
potřeba a to, že ji SZPZ neměla, nijak nepřekážela plnění 
stanovených povinností Navíc v tomto případě máme 
vážné pochybnosti, zda se nejedná i o porušení 
ústavních práv jednotlivce, neboť zde se navrhuje 
manipulovat s velmi citlivými informacemi osob, ke 
kterým je umožněn přímý přístup pouze v jasně 
stanovených případech definovaným v právním 
předpisem, a i např. Policie ČR může do zdravotnické 
dokumentace nahlížet jen v jasně stanovených případech 
a se souhlasem státního zástupce. Z uvedených důvodů 
požadujeme vypuštění navržené pravomoci. Tato 
připomínka je zásadní. 
 

 32. Návrh zákona část druhá, bod 23: pravomoc 
zakázat vstup do prostor potravinářského podniku 
osobám bez potravinářského průkazu je zcela zbytečná 
pravomoc, neboť jak je uvedeno v samotném 
odůvodnění, již dnes je možné takové opatření přijmout 
podle stávající úpravy. Pokud tomu tedy již je, jedná se o 
duplikaci stávající pravomoci a nemůže se jednat o 
adaptaci ustanovení čl. 5 odst. 1 písm. a) nařízení (EU) 
2017/625. Navíc potravinářský průkaz je pouze formální 
záležitostí, která nezaručí to, že zdravotní stav 
pracovníka odpovídá požadavkům na práci v 
potravinářském podniku. Požadujeme vypuštění 
navržené pravomoci. Tato připomínka je zásadní. 
 

Vysvětleno.  
SZPI již nyní může přistoupit k vyloučení osob, které nemají 
zdravotní průkaz. V praktické rovině by se tak činilo na 
základě § 5 odst. 1 písm. c) zákona č. 146/2002 Sb. Nicméně 
považujeme za vhodnější, pokud bude předmětný zákaz 
přímo formulován v ustanovení § 5 odst. 1 písm. a) bod 7. 
Předmětná úprava je v souladu i čl. 5 odst. 1 
písm. a) nařízení (EU) č. 2017/625. 
 

 33. Návrh zákona část druhá, bod 23: V následujícím 
odstavci se vkládá nová pravomoc zákazu vstupu do 
prostor potravinářského podniku osobám, u nichž bylo 
zjištěno, že nesplňují požadavky na zdravotní způsobilost 
podle nařízení (ES) č. 852/2004, přičemž zde platí stejný 
komentář jako v případě výše uvedené pravomoci. Navíc 
toto úzce souvisí s novou pravomocí uvedenou v § 4 
písm. j), tedy oprávněním SZPI nahlížet do zdravotnické 

Akceptováno. 
Navrhované ustanovení § 5 odst. 1 písm. a) bod 8 bylo 
vypuštěno. 
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dokumentace, kdy by případný zákaz vstupu musel být 
podmíněn prokázáním zdravotního stavu. Tuto pravomoc 
nelze odůvodňovat adaptací jakéhokoliv ustanovení 
nařízení (EU) 2017/625, neboť toto nařízení žádnou 
takovou pravomoc neuvádí. Navíc jedná-li se o kontrolu 
povinností uložených v přímo použitelném prvním 
předpisu EU platném od roku 2004, SZPI musí mít takový 
účinný postup již zavedený. Nutnost stanovení nových 
pravomocí není odůvodněna, dostatečně vysvětlena a 
nejsou vyhodnoceny dopady. Naopak se z odůvodnění 
dá dovodit, že jde o duplikaci již existující pravomoci. 
Požadujeme potřebu této pravomoci důsledně posoudit a 
vyhodnotit její dopady. Tato připomínka je zásadní. 
 

 34. Návrh zákona část druhá, bod 23: doplnění §5 
odst. 1 písmene a) bod 6 měněného zákona č. 146/2002 
Sb. o Státní zemědělské a potravinářské inspekci a o 
změně některých souvisejících zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů. Navrhované ustanovení umožňuje 
vydat opatření zakázat uvádění na trh zemědělských 
výrobků nebo potravin anebo distribuci nebo uvádění 
tabákových výrobků pro podezření, že nejsou bezpečné. 
Kontrolovaná osoba pak musí prokázat, že pozastavené 
výše uvedené výrobky bezpečné jsou. 
Chtěli bychom požádat o náležité zdůvodnění tohoto 
ustanovení, s ohledem na skutečnost, že by se mohlo 
jednat o překážku na vnitřním trhu, konkrétně jakým 
způsobem bude kontrolovaná osoba prokazovat 
bezpečnost výrobků, jaké podklady budou 
akceptovatelné. Tato připomínka je zásadní. 
 

Vysvětleno. 
Předmětné ustanovení představuje nástroj k dořešení 
kontrolní situace, kdy bylo uloženo pozastavení výrobku 
podle § 5 odst. 1 písm. e) pro podezření, že není bezpečný. 
Již stávající úprava stanoví, že pozastavení je uvolněno, 
pokud kontrolovaná osoba prokáže, že se jedná o 
bezpečnou potravinu. Je na kontrolované osobě, aby 
vyvrátila podezření, ke kterému došel kontrolní orgán 
v rámci kontrolního zjištění (kontrolní zjištění vždy musí 
obsahovat relevantní důvody, které budou podkladem pro 
uložení opatření o pozastavení).  Může se jednat i o případ, 
kdy kontrolní orgán na základě informací od institucí 
zabývajících se hodnocením rizika dojde po pozastavení 
potraviny k závěru, že se jedná o nebezpečnou potravinu, 
kterou je potřeba zakázat. Institut pozastavení se vztahuje 
pouze k oblasti bezpečnosti potravin a pohybuje se tak 
v rámci zásady předběžné opatrnosti podle čl. 7 nařízení 
(ES) č. 178/2002. Kontrolovaná osoba má možnost podat 
odvolání do opatření o pozastavení případně i do nově 
formulovaného zákazu.  
Co se týče podkladů, kterými lze prokázat bezpečnost 
výrobku, může se jednat o celou šíři dokladů a je na 
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správním uvážení kontrolního orgánu, aby v rámci 
zvažování vydání souhlasu podle § 5a zvážil, jestli jsou 
předložené doklady dostatečné. 
 

 35. Návrh zákona část druhá, bod 33: k nové 
pravomoci v § 5 odst. 1 písm. l) platí připomínky 
uplatněné k návrhu nové pravomoci nahlížet do 
zdravotnické dokumentace, pravomoci zákazu vstupu do 
prostor potravinářského podniku osobám, u nichž bylo 
zjištěno, že nesplňují požadavky na zdravotní 
způsobilost. Pokud jde o novou pravomoc „při stanovení 
nesouladu uloží povinnost k zajištění souladu s 
požadavky stanovenými zvláštním právním předpisem, 
přímo použitelným předpisem Evropské unie nebo 
mezinárodními smlouvami“, jedná se o široce a neurčitě 
koncipovanou pravomoc, která představuje právní 
nejistotu pro podnikatelskou sféru i pro dozorový orgán. 
Nelze se odvolávat na to, že takové ustanovení je 
uvedeno v přímo použitelných právních předpisech EU, 
protože tyto předpisy v řadě případů obsahují zobecňující 
ustanovení tak, aby byly pokryty národní úpravy všech 
členských států. Na členských státech pak je, aby taková 
opatření konkretizovaly a specifikovaly v rámci svých 
administrativních a procesních předpisů z důvodu 
zajištění právní jistoty všech, kterých se předmětná 
právní úprava dotýká. Tyto nové pravomoci nejsou 
odůvodněny, vysvětleny a nejsou vyhodnoceny dopady. 
Tato připomínka je zásadní. 
 

Akceptováno. 
Navrhované ustanovení § 5 odst. 1 písm. l) bylo vypuštěno. 
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 36. Návrh zákona část druhá, bod 38: k nové 
pravomoci v §5 odst. 1 písm. l) platí stejné připomínky 
jako ty uplatněné k návrhu nové pravomoci nahlížet do 
zdravotnické dokumentace, pravomoci zákazu vstupu do 
prostor potravinářského podniku osobám, u nichž bylo 
zjištěno, že nesplňují požadavky na zdravotní 
způsobilost. Tato připomínka je zásadní. 
 

Vysvětleno. 
Navrhované ustanovení § 5 odst. 1 písm. l) bylo vypuštěno. 

37. Návrh zákona část druhá, bod 40: v tomto případě 
je problémem odůvodnění návrhu tohoto nového 
ustanovení. Poukazujeme zejména na to, že důvodem ke 
změně rozhodnutí může být i případ, „kdy inspektor 
vykročí z rozhodovací praxe“, ale i další procesní důvody, 
kdy na tyto situace se aplikují platné administrativní a 
procesní postupy. Navíc text samotného ustanovení 
neodpovídá odůvodnění, neboť v odůvodnění se 
odkazuje ne to, že toto ustanovení „řeší režim změny 
opatření v případě, kdy není podáno odvolání nebo na 
základě odvolání není možné příslušnou změnu provést“, 
což z textu ustanovení ale nevyplývá. V tomto případě 
není doplněno vyhodnocení dopadů. Požadujeme 
doplnění a vyjasnění ve výše uvedeném smyslu.  
Tato připomínka je zásadní. 
 

Vysvětleno. 
Vzácně nastávají situace, kdy dojde k chybě na straně 
inspektora a odvolání není podáno. V takovém případě je 
s ohledem na povahu opatření, kterým může být zásadním 
způsobem zasaženo do práv kontrolovaných osoby, 
žádoucí, aby náprava byla zjednána co nejrychleji při 
zachování všech procesních práv kontrolované osoby 
(možnost podávat odvolání do změnového opatření). 
Dozorčí nebo mimořádné opravné prostředky jsou pro 
takovou situaci příliš zdlouhavé a mohlo by docházet ke 
vzniku nevratných škod. 
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 38. Návrh zákona část třetí a čtvrtá: SPZI se doplňuje 
do seznamu subjektů, kterým jsou banky a daňoví 
správci povinni sdělovat informace o klientech nebo 
osobách, pokud o to SZPI požádá. Tato pravomoc se 
odůvodňuje adaptací čl. 5 písm. a) nařízení (EU) 
2017/625 a čl. 9 nařízení CPC. Tuto pravomoc však 
nelze odůvodňovat adaptací jakéhokoliv ustanovení 
nařízení (EU) 2017/625, neboť toto nařízení žádnou 
takovou pravomoc neuvádí. V tomto případě, požaduje-li 
SZPI takovou pravomoc, je nutné řádné odůvodnění 
včetně důkladného hodnocení dopadů, neboť v případě 
zákona o bankách se jedná o prolomení bankovního 
tajemství, a to pouze ve vztahu k jednomu dozorovému 
orgánu. Tato připomínka je zásadní. 
 

Částečně akceptováno, vysvětleno. 
Novela daňového řádu byla vypuštěna. 
Co se týče zákona o bankách, čl. 5 písm. a) a g) nařízení 
(EU) 2017/625 stanoví velice široké pravomoci pro kontrolní 
orgány, byť jsou uvedeny obecně. Jedním z důvodů přijetí 
nařízení (EU) č. 2017/625 je boj proti podvodům 
v potravinách. K možnosti šetřit tyto podvody je nezbytné 
disponovat i předmětným oprávněním.   
Oprávnění SZPI je navíc omezeno pouze pro účely 
ztotožnění kontrolovaných osob, což významně zužuje 
rozsah informací, které budou moci být poskytnuty. Jedná 
se tak o základní předpoklad, aby vůbec protiprávní jednání 
mohlo být šetřeno a odhaleno. V důvodové zprávě je 
podrobně popsáno, proč je takové oprávnění potřeba 
zavést. 
 

 39. Návrh zákona část třetí a čtvrtá: Nařízení CPC na 
seznamu minimální pravomocí v článku 9 odst. 3 písm. b) 
uvádí „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 
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“, 
nicméně tato pravomoc se týká výhradně působnosti 
nařízení CPC, tedy vztahuje se na přeshraniční 
spolupráci, a to pouze na předpisy uvedené v příloze 
tohoto nařízení. Dozorové pravomoci SZPI se týká pouze 
směrnice o nekalých obchodních praktikách, a to jen v 

Akceptováno. 
Odkaz na nařízení CPC byl odstraněn. 
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oblasti dozoru na úseku zemědělských, potravinářských a 
tabákových výrobků. V žádném případě jím nelze 
zdůvodňovat tak široce koncipovanou pravomoc pro 
SZPI, jak se uvádí v návrhu novely zákona o SZPI. 
Pokud SZPI takovou pravomoc požaduje v celém 
rozsahu své věcné působnosti, je nutné řádné 
odůvodnění, vysvětlení a zhodnocení dopadů. Navíc 
upozorňujeme, že MPO připravuje návrh novely zákona o 
ochraně spotřebitele, který bude představovat adaptaci 
národního právního řádu na nařízení CPC, který bude 
předložen do mezirezortního připomínkového řízení 
předložen začátkem roku 2019. Požadujeme tedy 
vypuštění odkazu na nařízení CPC (viz též obecná 
připomínka výše). Tato připomínka je zásadní. 
 

 40. Návrh zákona část první, § 17i: Navrhujeme 
doplnění nového odstavce nebo doplnit novelu § 21/1 z.č. 
250/2016 Sb. o odpovědnosti za přestupky a řízení o 
nich.  Konkrétně § 21/1 zákona č. 250/2016 Sb. by měl 
být doplněn o slovo „rozumně“ před slovem požadovat: 
„Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže 
prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno 
rozumně požadovat, aby porušení povinnosti zabránila.“ 
Toto znění lépe odpovídá principu rozumné 
dostatečnosti. Je nesprávné požadovat jakousi absolutní 
míru úsilí, která pak vede k absurdním požadavkům. Tato 
připomínka je zásadní.   
 

Vysvětleno. 
Ze zákona o potravinách stejně tak z jiných zvláštních zákonů 
(např. zákona o ochraně spotřebitele) byla tato úprava 
vypuštěna.  
Obecná úprava přestupkového práva je obsažena v zákoně 
č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. 
To platí pro hmotněprávní i procesní úpravu v zákoně č. 
250/2016 Sb. (např. formy odpovědnosti za přestupek s 
ohledem na požadavek zavinění, zánik odpovědnosti za 
přestupek) a podle Zásad tvorby právní úpravy přestupků je 
nezbytné zachovávat systémový přístup k právní úpravě 
správního trestání. 
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 41. Návrh zákona část první, § 17i: Navrhujeme 
doplnění odstavce 5: „(5) Pokud potravina, která 
nevyhověla kontrolovaným požadavkům, nebyla 
vyprodukována (vyrobena) právnickou osobou, u níž byla 
daná potravina zjištěna, a ani nebyla uváděna na trh pod 
jejím obchodním jménem, vezme se tato skutečnost jako 
polehčující při výměru pokuty.“ Vysoké pokuty jsou 
mnohdy ukládány i kontrolovaným osobám, které nemají 
na výrobu žádný vliv a bez laboratorních testů nejsou 
schopny vadu odhalit. Uložená pokuta může způsobit 
velké problémy výrobci, který je za danou chybu 
odpovědný. Navrhovaná změna má tomuto zabránit a 
ochránit drobné dodavatele, kteří dodávají své výrobky 
větším subjektům. Zcela v rozporu s principy právního 
státu je ukládání pokut podle obratu konečného prodejce, 
když výrobcem je menší lokální subjekt. Vysoké pokuty v 
řádu statisíců až milionů Kč, které se přeúčtují tomuto 
výrobci, jsou ekonomicky devastační, ne-li likvidační. 
Tato připomínka je zásadní.   
 

Vysvětleno. 
Tyto skutečnosti je možné v relevantních případech zohlednit 
na základě § 37 a násl. zákona č. 250/2016 Sb., 
o odpovědnosti za přestupky. Stanovování specifických 
kritérií, ke kterým by se mělo přihlížet při rozhodování o 
přestupcích, je proti jednotné koncepci trestání v zákoně 
č. 250/2016 Sb. 
Obecná úprava přestupkového práva je obsažena v zákoně 
č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. 
To platí pro hmotněprávní i procesní úpravu v zákoně 
č. 250/2016 Sb. (např. formy odpovědnosti za přestupek s 
ohledem na požadavek zavinění, zánik odpovědnosti za 
přestupek) a podle Zásad tvorby právní úpravy přestupků je 
nezbytné zachovávat systémový přístup k právní úpravě 
správního trestání. 
 

 42. Návrh zákona část první, § 17i: Navrhujeme 
doplnění a změnu odstavce 6, který v minulosti v zákoně 
byl: „(6) Odpovědnost právnické osoby za správní delikt 
zaniká, jestliže správní orgán o něm nezahájil řízení do 6 
měsíců ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však 
do 1 roku ode dne, kdy byl spáchán.“ Odstavec v zákoně 
v minulosti byl. Navrhujeme jeho změnu, a to zkrátit lhůty 
pro ukládání sankcí. V některých případech dochází k 
zahájení správního řízení těsně jeden rok od správního 
deliktu a správní řízení trvá i další rok. V takovém případě 
je obtížné shromažďovat důkazy pro správní řízení. Také 
může dojít k personálním změnám jak na straně 
správního orgánu, tak na straně kontrolované osoby a o 
správním deliktu pak jednají osoby, které neznají jeho 
historii. Stává se, že správní orgány protahují délku 
zahájení správního řízení a následně protahují délku 

Vysvětleno. 
Obecná úprava přestupkového práva je obsažena v zákoně 
č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. 
To platí pro hmotněprávní i procesní úpravu v zákoně č. 
250/2016 Sb. (např. formy odpovědnosti za přestupek s 
ohledem na požadavek zavinění, zánik odpovědnosti za 
přestupek) a podle Zásad tvorby právní úpravy přestupků je 
nezbytné zachovávat systémový přístup k právní úpravě 
správního trestání. 
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trvání správního řízení svou nečinností. Proto 
navrhujeme, aby správní řízení muselo být zahájeno do 
12 měsíců od spáchání správního deliktu a pravomocné 
rozhodnutí muselo být vydáno nejpozději do 18 roku. 
Tato připomínka je zásadní.   
 

 43. Návrh zákona část druhá § 3 odst. 3 písm. b): 
Navrhujeme změnu části textu bodu 4) „provádí rozbory 
vzorků nebo zajišťuje provedení rozborů vzorků a 
přípravu vzorků pro doplňující odborný posudek druhé 
odborné stanovisko, a to v případě“ a zařazení nového 
bodu 5 „(5) Bylo-li rozborem zjištěno, že zemědělské 
výrobky, potraviny nebo tabákové výrobky nesplňují 
požadavky stanovené zvláštními právními předpisy3), 
přímo použitelnými předpisy Evropské unie3a) nebo 
mezinárodními smlouvami7), je o tomto stavu neprodleně 
informován statutární orgán kontrolované osoby podle 
obchodního rejstříku, nebo tímto orgánem určená osoba, 
nejpozději však do 3 pracovních dnů ode dne, kdy bylo 
rozborem zjištěno, že zemědělské výrobky, potraviny 
nebo tabákové výrobky nesplňují požadavky stanovené 
zvláštními právními předpisy3), přímo použitelnými 
předpisy Evropské unie3a) nebo mezinárodními 
smlouvami, způsobem umožňujícím dálkový přenos dat.“. 
Navrhované znění má přispět k tomu, aby zdravotně 
závadné a falšované potraviny byly ihned staženy z 
prodeje. Současné znění tuto povinnost neukládá, a tak 
je kontrolovaným osobám závažný problém oznámen i 
několik týdnů po provedení rozboru. Tato připomínka je 
zásadní.   
 

Vysvětleno. 
SZPI standardně sděluje výsledky laboratorních rozborů 
kontrolovaným osobám bez zbytečného odkladu. V případě 
zjištění týkajících se bezpečnosti potravin a zdraví lidí je 
vnitřním předpisem SZPI nastaveno, aby inspektor 
kontaktoval kontrolovanou osobu telefonicky či jiným 
způsobem neprodleně po obdržení laboratorního protokolu. 
Laboratorní protokol musí být v takových případech 
doručen kontrolované osobě neprodleně po obdržení tohoto 
protokolu inspektorátem. 
Vyhotovení laboratorního protokolu v mnoha případech 
vyžaduje i jeho další kontrolu případně nutnost úředně 
ověřeného překladu v případě, že se jedná o protokoly ze 
zahraničních laboratoří.  
S nevyhovujícím kontrolním zjištěním se standardně pojí i 
ukládání opatření, kterým je odstraňován nevyhovující stav. 
Aby tento byl řádně odstraněn, je nezbytné, aby se tak dělo 
dle příkazů inspektora, což není možné zajistit, pokud 
budou výsledky laboratorních rozborů sděleny kontrolované 
osobě v předstihu.  
Nastavení jakékoliv lhůty pro tuto činnost tak považujeme 
za nemožné.   
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 44. Návrh zákona část druhá, bod 22: U § 4b odst. 2 
navrhujeme vypuštění a doplnění části textu: „Pokud 
inspektor doručuje stejnopis protokolu o kontrole na 
místě, doručí jej předáním stejnopisu jeho písemného 
vyhotovení kontrolované osobě, a to členovi jejího 
statutárního orgánu, fyzické osobě podnikající, nebo jimi 
určené osobě zaměstnanci kontrolované osoby nebo jiné 
fyzické osobě, která vykonává nebo zabezpečuje činnosti 
kontrolované osoby související s předmětem kontroly. 
Pokud je během kontroly přítomen pouze zaměstnanec 
kontrolované osoby nebo jiné fyzické osoby, která 
vykonává nebo zabezpečuje činnosti kontrolované osoby 
související s předmětem kontroly, doručí se rovněž 
protokol do datové schránky kontrolované osoby.“ 
Navrhované znění má zabránit předání protokolu 
řadovému zaměstnanci, který vykonává jinou činnost a 
na kterého nejsou kladeny takové nároky na vzdělání, 
jako na státní zaměstnance. Proto v nepřítomnosti člena 
statutárního orgánu nebo fyzické osoby navrhujeme 
zaslání protokolu do datové schránky, čímž bude 
zajištěna řádná informovanost. Tato připomínka je 
zásadní.   
 

Vysvětleno. 
S návrhem úpravy není možné souhlasit. Navrhovaná 
úprava by zásadně nabourala činnost SZPI, tím, že by 
došlo k zásadnímu ztížení řádného doručení protokolu a 
opatření. Cílem úpravy je zajistit, aby nevznikaly obstrukce 
při provádění kontroly a doručování kontrolních zjištění, což 
v konečném důsledku má vliv na odstraňování 
protiprávního stavu. Není možné dát do dispozice 
kontrolované osoby účelové určení osoby, kterým je možné 
protokol a opatření doručovat. Často se jedná o 
provozovatele, kteří mají desítky provozoven v rámci celé 
České republiky.  
Dodatečné doručování protokolu do datové schránky není 
nezbytné. Úprava dodatečného informování je stanovena u 
„celostátního“ opatření podle § 5 odst. 3, kde je to však 
důvodné. Jedná-li se o běžný protokol/opatření, které řeší 
konkrétní provozovnu, není toto nezbytné. Je na 
kontrolované osobě, aby si nastavila vnitřní toky informací.  
 

 45. Návrh zákona část druhá, bod 34 a bod 35: U § 5 
odst. 2 navrhujeme vypuštění a doplnění části textu: „(2) 
Opatření podle odstavce 1 se vždy vydává jako první 
úkon v řízení. Pokud inspektor toto opatření vydá na 
místě, oznámí jej předáním stejnopisu jeho písemného 
vyhotovení kontrolované osobě, a to členovi jejího 
statutárního orgánu, fyzické osobě podnikající, nebo jimi 
určené osobě zaměstnanci kontrolované osoby nebo jiné 
fyzické osobě, která vykonává nebo zabezpečuje činnosti 
kontrolované osoby související s předmětem kontroly. 
Pokud je během kontroly přítomen pouze zaměstnanec 
kontrolované osoby nebo jiné fyzické osoby, která 
vykonává nebo zabezpečuje činnosti kontrolované osoby 

Vysvětleno. 
S návrhem úpravy není možné souhlasit. Navrhovaná 
úprava by zásadně nabourala činnost SZPI, tím, že by 
došlo k zásadnímu ztížení řádného doručení protokolu a 
opatření. Cílem úpravy je zajistit, aby nevznikaly obstrukce 
při provádění kontroly a doručování kontrolních zjištění, což 
v konečném důsledku má vliv na odstraňování 
protiprávního stavu. Není možné dát do dispozice 
kontrolované osoby účelové určení osoby, kterým je možné 
protokol a opatření doručovat. Často se jedná o 
provozovatele, kteří mají desítky provozoven v rámci celé 
České republiky.  
Dodatečné doručování protokolu do datové schránky není 
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související s předmětem kontroly, doručí se rovněž 
protokol do datové schránky kontrolované osoby. Pokud 
osoba podle věty druhé stejnopis písemného vyhotovení 
odmítne převzít, nebo jiným způsobem znemožní jeho 
předání, vyznačí se tyto skutečnosti do stejnopisu učiní 
se o této skutečnosti záznam do spisu a opatření se 
považuje za oznámené. Vyžadují-li to okolnosti případu, 
lze opatření oznámit osobě podle věty druhé postupem 
podle § 143 odst. 2 správního řádu. Je-li opatření 
vydávané na základě protokolu o kontrole nebo jiného 
kontrolního dokumentu obsahujícího kontrolní zjištění 
podle kontrolního řádu44), postačí v odůvodnění uvést 
pouze odkaz na tento protokol o kontrole nebo jiný 
kontrolní dokument.“. Navrhujeme vypuštění a doplnění 
časti textu. Navrhované znění má zabránit předání 
protokolu řadovému zaměstnanci, který vykonává jinou 
činnost a na kterého nejsou kladeny takové nároky na 
vzdělání, jako na státní zaměstnance. Proto v 
nepřítomnosti člena statutárního orgánu nebo fyzické 
osoby navrhujeme zaslání protokolu do datové schránky, 
čímž bude zajištěna řádná informovanost. Navrhovaná 
změna má kladný přínos pro ochranu zdraví a dalších 
zájmů spotřebitele, protože se všechny údaje o 
provedené kontrole dostanou ke kompetentním osobám. 
Tato připomínka je zásadní.   
 

nezbytné. Úprava dodatečného informování je stanovena u 
„celostátního“ opatření podle § 5 odst. 3, kde je to však 
důvodné. Jedná-li se o běžný protokol/opatření, které řeší 
konkrétní provozovnu, není toto nezbytné. Je na 
kontrolované osobě, aby si nastavila vnitřní toky informací. 

 1. Předkládací zpráva: Pro lepší přehlednost, jasnost 
a srozumitelnost doporučujeme, aby předkládací zpráva 
hned ve druhém odstavci uvedla všechny zákony, k 
jejichž změně dochází. Tímto způsobem bude zřejmé, že 
informace vztahující se k prováděné adaptaci platí pro 
všechny dotčené zákony, nejen pro novelu zákona č. 
110/1997 Sb.   
 

Akceptováno. 
Text byl upraven. 
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 2. Důvodová zpráva - zhodnocení slučitelnosti 
navrhované právní úpravy s předpisy EU, judikaturou 
soudních orgánů EU nebo obecnými právními zásadami 
práva EU: Na konci odstavce se konstatuje „Na základě 
těchto skutečností je možné návrh vyhlášky hodnotit jako 
plně slučitelný s právem EU“, nicméně nejedná se o 
vyhlášku ale o návrh zákona. Doporučujeme text upravit. 
 

Akceptováno. 
Text byl upraven. 

3. Návrh zákona část první, bod 6: upozorňujeme na 
nesprávnou formulaci tohoto novelizačního bodu, neboť 
do poznámky pod čarou 24 se nic nevkládá, ale stávající 
text se nahrazuje novým odkazem. 
 

Vysvětleno. 
Formulace novelizačního bodu je „Poznámka pod čarou č. 24 
zní, tj. stávající text se nahrazuje novým. 

4. Návrh zákona část první, bod 12: Znění tohoto 
bodu doporučujeme upravit v souladu s Legislativními 
pravidly vlády takto: „12. V § 3 odst. 1 se písmeno s) 
zrušuje. Dosavadní písmeno t) se označuje jako písmeno 
s).“. 
 

Akceptováno. 
Text byl upraven. 

5. Návrh zákona část první, bod 19: Navrhujeme 
ponechat stávající stav. Za výrobek nese odpovědnost 
subjekt, který nechal potravinu vyrobit. Uvedení výrobce 
na etiketě výrobku by mělo být výlučně dobrovolným 
rozhodnutím mezi objednavatelem výrobku a výrobcem, 
nemělo by být nařízeno zákonem. Pokud by nebylo 
možné ponechání původního textu, tak navrhujeme 
stanovení dostatečně dlouhého přechodného období, 
které umožní prodejcům výrobků vlastních značek výrobu 
nových obalů s potřebným označením výrobce (např. 
minimálně 2 roky, nebo do spotřebování stávajících 
obalů). 
 

Akceptováno  
Ustanovení § 6 odst. 1 písm. c) bylo v textu zákona 
zachováno v původním znění. 
 

6. Návrh zákona část první, bod 20: Doporučujeme 
slovo „která“ uvést ve správném tvaru „které“ a slovo 
„znějí“ nahradit slovem „zní“. 
 

Akceptováno. 
Text byl upraven. 
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 7. Návrh zákona část první, bod 34: Doporučujeme 
sladit nové znění písmene d) s úvodní částí § 15 odst. 8.  
Podle úvodní části tohoto ustanovení „Ministerstvo 
přijímá žádosti“ a v návaznosti na to doporučujeme znění 
tohoto písmene upravit například takto: „d) o určení, zda 
potravina, kterou provozovatel potravinářského podniku 
hodlá uvádět na trh, spadá do oblasti působnosti nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2283“. Určení, 
„zda potravina, kterou provozovatel potravinářského 
podniku hodlá uvádět na trh, spadá do oblasti působnosti 
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2015/2283“, doporučujeme zařadit jako nové písmeno a) 
v § 15a v tomto znění „ a) určí na základě žádosti podle § 
15 odst. 8 písm. d), zda potravina, kterou provozovatel 
potravinářského podniku hodlá uvádět na trh, spadá do 
oblasti působnosti nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (EU) 2015/2283,“. Dosavadní písmena tohoto 
paragrafu pak v návaznosti na tuto úpravu přeznačit. 
 

Akceptováno. 
Text byl na základě připomínky odboru kompatibility Úřadu 
vlády upraven následovně: 
 
„d) o určení statusu nových potravin podle čl. 4 nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2283.“. 
 

8. Návrh zákona část první, bod 45: Doporučujeme 
upravit uvozující větu tohoto bodu takto: „45. V § 17c 
odst. 4 se vkládá nové písmeno a), které včetně 
poznámky pod čarou č. 63 zní:“. 
 

Akceptováno. 
Text byl upraven. 

9. Návrh zákona část druhá, bod 2: Znění tohoto 
bodu doporučujeme upravit v souladu s Legislativními 
pravidly vlády takto: „2. V § 2 se písmeno a) zrušuje. 
Dosavadní písmena b) až d) se označují jako písmena a) 
až c).“. 
 

Akceptováno. 
Text byl upraven. 

10. Návrh zákona část druhá, bod 22: V ustanovení § 
4c odst. 3 doporučujeme nahradit slovo „odstavců“ 
zkratkou „odst.“. 
 

Akceptováno. 
Text byl upraven. 
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 11. Návrh zákona část druhá, bod 33: Doporučujeme 
toto ustanovení upřesnit tak, aby bylo zřejmé, o jaký 
„nesoulad“ se jedná, protože inspektor nejprve tento 
„konkrétní nesoulad“ zjišťuje a potom vydá opatření, 
kterým uloží povinnost k zajištění „souladu“. Znění 
písmene m) doporučujeme upravit například takto: „m) při 
zjištění nesouladu s požadavky stanovenými zvláštním 
právním předpisem3), přímo použitelným předpisem 
Evropské unie3a) nebo mezinárodními smlouvami7) uloží 
povinnost k zajištění jejich souladu.“. 
 

Akceptováno. 
Text byl upraven následovně: 
„m) při zjištění nesouladu s požadavky stanovenými 
zvláštním právním předpisem3), přímo použitelným 
předpisem Evropské unie3a) nebo mezinárodními 
smlouvami7) uloží povinnost k zajištění jejich souladu.“. 

12. Návrh zákona část první, § 6 odst. 1, písm. c): 
Doporučujeme ponechat původní text beze změny. Za 
výrobek nenese zodpovědnost objednavatel, nýbrž jeho 
výrobce. Uvedení výrobce na etiketě by mělo být 
dobrovolným rozhodnutím mezi nimi, nemělo by být 
nařízeno zákonem. V případě ponechání nového textu 
navrhujeme stanovení dostačujícího přechodného 
období. 
 

Akceptováno. 
Ustanovení § 6 odst. 1 písm. c) bylo zachováno v původním 
znění. 
 

13. Návrh zákona část první, § 9 b: V předloženém 
návrhu zákona není navržena novelizace definice české 
potraviny v § 9 b. Tato novelizace byla mnohokrát 
zdůrazňována, neboť současné její znění je nevyhovující 
a velmi omezující. Nynější podoba u řady výrobků 
neumožňuje použít označení česká potravina, přestože 
podstatná část přidané hodnoty finálního výrobku vzniká 
na území ČR. 
 

Akceptováno. 
Do § 9b odst. 1 bylo doplněno nové písmeno c). 
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 14. Návrh zákona část druhá, § 3 odst. 3 písm. a): 
Doporučujeme doplnění textu: „ukládá pokuty podle 
tohoto zákona a podle zvláštních zákonů, o přestupcích 
rozhoduje inspektorát. O odvolání proti rozhodnutí o 
přestupku rozhoduje ústřední inspektorát. Inspektor SZPI 
může vydat příkaz na místě.“. Navrhované znění má 
inspektorům SZPI umožnit uložení příkazu na místě ve 
smyslu § 90 z.č. 20/2016 Sb. Cílem tohoto návrhu je 
snížení administrativní zátěže SZPI díky odpadnutí 
zahájení a vedení správních řízení s rozhodnutím. 
 

Vysvětleno. 
SZPI nepovažuje ukládání pokut ze strany inspektora za 
vhodné. Sjednocovat rozhodovací praxi je velice náročný 
úkol i ve vztahu k vedení jednotlivých inspektorátů, kterým 
je svěřeno rozhodování o přestupcích. Dosažení tohoto 
úkolu by bylo v případě více než 300 inspektorů nereálné. 
Navíc možnost ukládání pokut ze strany inspektora 
považujeme za významné korupční riziko. Inspektor SZPI 
se tudíž zabývá pouze kontrolním zjištěním a jeho 
případnou nápravou. 

15. Návrh zákona část druhá § 11: Doporučujeme 
doplnění nového odstavce: „(5) Pokud zemědělský 
výrobek, který nevyhověl kontrolovaným požadavkům 
uvedeným v § 3, nebyl vyprodukován (vyroben) 
kontrolovanou osobou, se kterou je zahájeno správní 
řízení, stává se také účastníkem řízení dodavatel 
kontrolované osoby (výrobce) zemědělského výrobku, 
pokud o to požádá do 5 dnů od zahájení správního 
řízení.“. V současné době se dodavatel nemůže stát 
přímo účastníkem řízení, když prodejce obdrží pokutu za 
výrobek, kde je chyba na straně dodavatele. Mnoho 
dodavatelů o to žádá, ale SZPI to vždy zamítne, protože 
to tak vyplývá ze současné judikatury. V zájmu výrobců i 
spotřebitelů je, aby výrobce odpovědný za chybu mohl 
být účastníkem řízení a správní orgán neměl možnost 
odmítnout tuto žádost.   
 

Vysvětleno. 
Správní soudy opakovaně uvedly, že osoba, která dodala 
nevyhovující potravinu účastníkovi řízení, se kterým je 
vedeno řízení o správním deliktu souvisejícím s touto 
potravinou, není dotčenou osobou a nemůže být účastníkem 
řízení. K této situaci se vyjádřil například Nejvyšší správní 
soud v rozsudku č.j. 5 As 80/2014 – 33. Opakovaně bylo 
potvrzeno, že vydáním rozhodnutí o správním deliktu a 
uložením pokuty jiné osobě než výrobci potraviny, nevzniká 
ani nehrozí výrobci potraviny přímé dotčení na právech nebo 
povinnostech ve smyslu § 27 odst. 2 správního řádu. Zákon o 
potravinách vychází z koncepce přestupku spáchaného 
provozovatelem potravinářského podniku, v daném případě 
prodejcem potraviny, přičemž výhradně pachateli přestupku – 
provozovateli potravinářského podniku jako prodejci potraviny 
– může být v daném řízení uložena pokuta. 
 
Zákon č. 250/2016 Sb. neumožňuje pro řízení o přestupku 
žádný typ účastníka, který by vyhovoval požadované situaci. 
Skutková podstata přestupku, který byl zjištěn u určité 
kontrolované osoby, směřuje výhradně na tuto osobu pro 
porušení povinnosti této osoby. Další subjekt, který byl 
výrobcem nebo dodavatelem nemůže být do takového řízení 
zahrnut.  
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Ministerstvo financí 
 

Zásadní připomínka:  
1. Požadujeme doplnit do Důvodové zprávy 
materiálu a dalších relevantních dokumentů, že zvýšené 
výdaje související s tvorbou webových formulářů, tvorbou 
databáze a změnou způsobu výkaznictví v kapitole MZe, 
v odhadované výši několika desítek tisíc korun, si 
dotčená kapitola uhradí v rámci narozpočtovaných 
prostředků pro příslušný rok a léta následující a to bez 
požadavku na navýšení. 
 

Vysvětleno. 
Bod 14 byl z návrhu vypuštěn. 

2.  Zároveň se v rámci Důvodové zprávy uvádí, že 
daná úprava sníží časovou administrativní náročnost z 2 
hodin na přibližně 0,5 hodiny. Celkový počet žádostí činí 
přibližně 6500/rok. Úspora se tedy odhaduje ve výši cca. 
1,86 mil. Kč. Nově by šlo o roční výdaje v přibližné výši 
618 000 Kč namísto současných cca 2,46 mil. Kč. V 
souvislosti s tím požadujeme doplnit do materiálu, že 
daná úprava neznamená navýšení počtu pracovních míst 
a prostředků na platy a související výdaje a vše si 
kapitola MZE pokryje v rámci svého limitu pracovních 
míst, limitu výdajů na platy a související výdaje. 
 

Vysvětleno. 
Bod 11 byl z návrhu vypuštěn. 

3. K ČÁSTI PRVNÍ - Změna zákona o potravinách                   
a  tabákových výrobcích, -  § 12c odst. 5 a 6: Navrhujeme      
v novelizačním bodu 22 vypustit slova „nebo Ministerstvu 
financí“ a „nebo Ministerstvo financí“ a slovo „jejich“ 
nahradit slovem „její“. 
V § 12c zákona o potravinách a tabákových výrobcích se 
navrhovaným doplněním odstavců 5 a 6 adaptuje 
ustanovení čl. 7 odst. 2 prováděcího rozhodnutí Komise 
(EU) 2018/576, které stanoví, že členské státy vyžadují, 
aby výrobci a dovozci tabákových výrobků na základě 
písemné žádosti poskytli vzorky tabákových výrobků, 
které jsou momentálně uváděny na trh. Na vyžádání 
poskytnou členské státy obdržené vzorky tabákových 
výrobků Evropské komisi. Předložený materiál navrhuje, 

Akceptováno. 
Ministerstvo financí bylo z § 12c odst. 5 a 6 vypuštěno. 
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aby orgány oprávněné k vyžádání vzorků, a zároveň 
povinné k poskytnutí těchto vzorků Evropské komisi, byly 
Státní zemědělská a potravinářská inspekce a 
Ministerstvo financí. 
Požadujeme, aby tímto orgánem byla pouze Státní 
zemědělská a potravinářská inspekce a nikoliv 
Ministerstvo financí. Ministerstvo financí není mezi 
orgány vyjmenovanými v ustanovení § 14 zákona o 
potravinách a tabákových výrobcích, které mají pravomoc 
vykonávat státní dozor nad dodržováním povinností tímto 
zákonem stanovených, a ani mu nenáleží jiná působnost 
v oblasti upravené tímto zákonem. Ani z prováděcího 
rozhodnutí Komise (EU) 2018/576 nevyplývá jakýkoliv 
důvod, aby tuto kompetenci vykonávalo zrovna 
Ministerstvo financí. Pokud v praxi vyvstane potřeba 
vyžádat si vzorky tabákových výrobků například pro účely 
správy spotřební daně, pak má příslušný celní úřad 
pravomoc vyžádat si vzorek podle daňového řádu.  
 
Dále navrhujeme do ustanovení § 17c zákona o 
potravinách a tabákových výrobcích doplnit skutkovou 
podstatu přestupku spočívající v porušení povinnosti 
stanovené v § 12c odst. 5 novelizovaného zákona o 
potravinách a tabákových výrobcích. Bez odpovídajícího 
přestupku je povinnost výrobců a dovozců tabákových 
výrobků poskytovat příslušnému orgánu vzorky 
nevymahatelná. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. 
Skutková podstata byla doplněna se sankcí do 1 000 000 
Kč. 
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 4. K ČÁSTI DRUHÉ – Změna zákona o Státní 
zemědělské a potravinářské inspekci, ČL. III, bod 44, § 7 
odst. 1:  V daném ustanovení se pojmem celní orgány 
zjevně rozumí pouze celní orgány České republiky. Z 
tohoto důvodu je nutné zpřesnit ustanovení § 7 odst. 1 
tak, že se slova „celním orgánem“ a „celního orgánu“ 
nahradí slovy „celním úřadem“ a „celního úřadu“. Jedná 
se o zpřesnění označení kompetentního orgánu v 
souladu se zákonem č. 17/2012 Sb., o Celní správě 
České republiky, ve znění pozdějších předpisů. 
 

Akceptováno. 
Text byl upraven. 
 
K novele přistoupíme také v případě § 3 odst. 3 písm. f): 

 
„vydává pro místně příslušný celní orgán úřad závazné 
stanovisko podle § 7,“. 
 

5. K ČÁSTI ČTVRTÉ – Změna daňového řádu, Čl. 
VI: V § 53 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „daňový řád“), se navrhuje 
na konci odstavce doplnit nové písmeno l), které stanoví, 
že nejde o porušení povinnosti mlčenlivosti, poskytne-li 
správce daně informace získané při správě daní Státní 
zemědělské a potravinářské inspekci (dále jen „SZPI“), 
jde-li o údaje nezbytné pro zajištění účelu kontroly podle 
zákona č. 146/2002 Sb., o Státní zemědělské a 
potravinářské inspekci a o změně některých souvisejících 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o 
SZPI“), nebo vedení navazujícího řízení o přestupku. S 
navrženou novelizací daňového řádu je třeba vyslovit 
zásadní nesouhlas, neboť neodpovídá obecným 
principům úpravy daňové mlčenlivosti a filosofii 
zákonných průlomů do této povinnosti. 
Obecně je třeba uvést, že povinnost mlčenlivosti správce 
daně představuje realizaci jednoho ze základních 
principů správy daní, kdy na straně jedné je daňový 
subjekt při plnění svých daňových povinností zatížen 
břemenem tvrzení, s nímž je spojena nutnost sdělovat 
správci daně množství potenciálně citlivých údajů, které 
se k daňovému subjektu vztahují, na straně druhé je však 
stát povinen garantovat, že o těchto skutečnostech bude 
správcem daně zachována mlčenlivost. Zásada 

Akceptováno. 
Část čtvrtá byla vypuštěna.  
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neveřejnosti je jednou ze základních zásad správy daní, 
která je vymezena v § 9 daňového řádu. Jedním z 
hlavních účelů zásady neveřejnosti je motivace daňového 
subjektu ke spolupráci se správcem daně a k poskytování 
relevantních údajů pro účely správného stanovení daně.  
Případné prolomení povinnosti mlčenlivosti správce daně 
tak musí být podepřeno zásadními argumenty více či 
méně výjimečné povahy, které v duchu principu 
proporcionality odkazují na natolik zásadní společenský 
zájem, aby převažoval nad zájmem na řádném výkonu 
správy daní. Při posouzení legitimity průlomu do 
daňového tajemství je vždy nutné vážit mezi dotčenými 
chráněnými zájmy. Současně je potřeba přihlédnout k 
rozsahu stávajících průlomů a ctít jednotný přístup. 
Získávání informací prostřednictvím správce daně by tak 
mělo představovat instrument ultima ratio, který navíc 
musí být podepřen velmi silným veřejným zájmem a 
silnou obtížností opatřit si dané informace jiným 
způsobem. 
Právě trend nadměrného prolamování povinnosti 
mlčenlivosti správce daně byl v minulosti předmětem 
kritiky, a aktuální právní úprava v daňovém řádu proto 
usiluje o striktní limitaci těchto prolomení postavenou na 
respektování uvedené zásady proporcionality. Přístup          
k rozšiřování případů prolomení daňové mlčenlivosti by 
tedy měl být důsledně restriktivní, beroucí v úvahu mimo 
jiné i to, že daňová mlčenlivost není plně prolomena ani 
vůči orgánům činným v trestním řízení či zpravodajským 
službám. Ministerstvo financí současně považuje i do 
budoucna restriktivní přístup k ochraně daňového 
tajemství za klíčový, a to tím spíše, čím více dochází k 
rozšiřování informační základny správců daně v 
souvislosti s některými novými instituty daňového práva 
(např. kontrolní hlášení k dani z přidané hodnoty nebo 
evidence tržeb). 
V této souvislosti je třeba poznamenat, že i v případě, že 
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by byly pro určité prolomení daňové mlčenlivosti nalezeny 
relevantní důvody, takové prolomení musí být 
formulováno přísně restriktivně tak, aby navazovalo právě 
jen na tyto důvody. Případný průlom do daňové 
mlčenlivosti by neměl být vůči určitému orgánu či osobě 
pojat paušálně, ale právě jen ve vztahu k určitému 
správci daně a současně k určitému údaji, skupině údajů 
či jasně definovanému úkolu. Jako příklad lze uvést již 
existující prolomení do mlčenlivosti Generálního 
ředitelství cel v § 15 odst. 10 zákona č. 110/1997 Sb., o 
potravinách a tabákových výrobcích a o změně a 
doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů. 
Předkladatelem navržená novela daňového řádu 
předpokládá paušální prolomení daňové mlčenlivosti 
všech správců daně (tedy orgánů Finanční správy České 
republiky, orgánů Celní správy České republiky, obcí, 
soudů a dalších orgánů veřejné moci, které při své 
činnosti aplikují procesní postup podle daňového řádu), a 
to pro účely výkonu kontroly a správního trestání podle 
zákona o SZPI. Zdůvodnění tohoto průlomu v důvodové 
zprávě nicméně fakticky odkazuje pouze k několika 
specifickým situacím, kdy jsou údaje chráněné daňovou 
mlčenlivostí pro SZPI údajně nezbytné, přičemž těmito 
údaji disponují pouze orgány Finanční správy České 
republiky jako pouze jeden ze správců daně. Paušální 
průlom do daňové mlčenlivosti, jak je předkladatelem 
navržen, jde zcela nepochybně nad rámec toho, co sám 
předkladatel uvádí jako věcné důvody tohoto průlomu, a 
jako takový není proporcionální i v případě, že by dílčí 
důvody pro něj byly relevantní. Zásadně proto s takto 
obecným průlomem nelze souhlasit už jen proto, že by 
zde SZPI svědčil širší průlom, než jiným kontrolním 
orgánům, resp. orgánům činným v trestním řízení.   
Pokud jde o konkrétně uvedené důvody navrhovaného 
průlomu do daňové mlčenlivosti, nejeví se nicméně ani 
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jeden z nich jako dostatečný pro takový zásadní krok, a 
to  z následujících důvodů.  
Předkladatel v této souvislosti uvádí potřebu zjistit výši 
obratu pachatele přestupku jako parametr pro účely 
stanovení finanční sankce za porušení pravidel nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2017/625 
spáchané pomocí klamavých nebo podvodných praktik, 
pokud samo nařízení stanoví, že tyto finanční sankce 
mají v souladu s vnitrostátním právem odpovídat 
„přinejmenším buď majetkovému prospěchu, který 
provozovatel získal, nebo případně procentu obratu 
provozovatele“. Zjišťování majetkových poměrů 
pachatele přestupku je ovšem standardním postupem 
správního trestání, kdy je zcela běžné, že sankce je 
tomuto obratu (resp. těmto majetkovým poměrům) 
přizpůsobena. 
Podle této logiky by pak měla být daňová mlčenlivost 
prolomena ve vztahu k veškerým orgánům, které 
vykonávají správní trestání, neboť ty vždy „potřebují“ 
údaje o majetkových poměrech pachatelů (přičemž 
logicky částí těchto údajů disponují také správci daně). 
Takovýto přístup by však vedl k faktickému vyprázdnění 
institutu daňové mlčenlivosti a byl by zcela zjevně 
nepřiměřený. Kontrola a správní postih v gesci SZPI se v 
principu neliší od působnosti řady jiných orgánů, jimž 
průlom do daňové mlčenlivosti nesvědčí, a ani výše 
uvedené nařízení v tomto ohledu neuvádí nijak specifický 
požadavek. Informace o obratu, resp. obecněji                     
o majetkových poměrech pachatele přestupku lze získat 
různými způsoby a od různých orgánů (začasté i z 
veřejných zdrojů či v režimu, který není chráněn přísnou 
povinností mlčenlivosti, jako je mlčenlivost daňová).       
Zcela kuriózně v tomto ohledu působí argumentace 
důvodové zprávy, která uvádí, že „v současnosti však 
SZPI nemá nástroj, prostřednictvím kterého by mohla 
hodnověrně zjistit obrat provozovatele. Tento údaj by sice 
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měl být veřejně přístupný prostřednictvím Sbírky listin 
veřejného rejstříku, v praxi však řada subjektů povinnost 
zakládat vymezené listiny neplní, případně plní až s 
časovým odstupem a SZPI tak požadované informace 
nemůže získat nebo je nemá aktuální“. To, že nejsou 
dodržovány a vynucovány zákonem stanovené povinnosti 
spojené s naplněností sbírky listin u rejstříkových soudů 
nemůže být argumentem pro prolomení daňové 
mlčenlivosti. Právě rejstříkové soudy a jimi vedená sbírka 
listin jsou zákonem určeny ke zveřejňování uvedených 
informací, a to na rozdíl od správce daně. Z pohledu 
obecného zákonodárce a celkové koncepce právního 
řádu je neakceptovatelné řešit nedostatky tohoto institutu 
na úkor zásadního chráněného zájmu daňového 
tajemství a zásady neveřejnosti správy daní. 
Dalším tvrzeným argumentem pro navrhované prolomení 
mlčenlivosti je pak nemožnost a neschopnost SZPI ověřit 
pravost účetních dokladů a správnost údajů na nich 
uvedených se současným poukazem na to, že správce 
daně má k těmto dokladům přístup při prováděních 
vlastních kontrol a následně pak bude v kontextu 
navrženého prolomení oprávněn zjištěné informace 
poskytnout SZPI. Rovněž tento argument je nicméně 
pochybný. Správce daně není určen k tomu, aby prováděl 
ověřování pravosti účetních dokladů a správnosti v nich 
obsažených údajů pro jiné orgány. Případný průlom do 
daňové mlčenlivosti pak rozhodně nemůže sloužit takto 
neproporčním účelům. Správce daně navíc disponuje 
pouze vybranými údaji, které získal při své činnosti, ale 
rozhodně v daném ohledu nemůže být (jak je někdy 
mylně laicky dovozováno) všeobjímajícím zdrojem 
ekonomických a jiných informací o daňových subjektech. 
Kromě toho pak platí, že správce daně si v rámci své 
působnosti sice může vyžádat doklady potřebné pro 
správu daní, nicméně takto převzaté doklady si správce 
daně ponechá pouze po dobu stanovenou daňovým 
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řádem a pominou-li důvody zapůjčení, tyto doklady 
daňovému subjektu vrátí. I kdyby byla daňová mlčenlivost 
správce daně prolomena, mohl by tak vždy poskytnout 
pouze údaje, jimiž aktuálně disponuje (průlom do daňové 
mlčenlivosti nezakládá pravomoc, resp. povinnost další 
údaje aktivně shromažďovat). 
Lze shrnout, že výše uvedené partikulární důvody, které 
pro prakticky plošné prolomení daňové mlčenlivosti vůči 
SZPI důvodová zpráva uvádí, nejsou relevantními                         
a proporcionálními argumenty pro tak závažný krok. 
Takový průlom může sledovat pouze mimořádně závažný 
společenský zájem, anebo může být aplikován tam, kde 
by bez něj byla určitá kontrolní a sankční pravomoc 
orgánu veřejné moci zcela znemožněna z povahy věci. 
Naopak nemá sloužit dílčím usnadněním činnosti jiných 
orgánů či  k rozšíření jejich informační základny. 
S tím souvisí i specifický aspekt četnosti a charakteru 
případů, k nimž by se dané prolomení mělo vztahovat. 
Zde jde zejména o otázku, zda poskytování informační 
podpory jiným orgánům veřejné moci v důsledku 
takového prolomení (kdy by správce daně měl nejen 
pravomoc, ale současně i povinnost údaje poskytovat) 
nebude znamenat neúměrnou personální a finanční zátěž 
správců daně.  
Nad rámec uvedené zásadní připomínky, která 
navrhované prolomení daňové mlčenlivosti z principu 
odmítá, je dále třeba poznamenat, že: 
• v případě specifických průlomů do daňové 
mlčenlivosti nepovažuje Ministerstvo financí za žádoucí je 
normovat v rámci daňového řádu, ale je vhodnější je 
uvádět ve zvláštních zákonech, a to zejména s ohledem 
na politickou citlivost daňového řádu, který by v tomto 
ohledu neměl být legislativně „otevírán“,   
• v návaznosti na odkaz důvodové zprávy k 
navržené novele daňového řádu, který zdůrazňuje vlastní 
povinnost mlčenlivosti úředních osob SZPI, je třeba 
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uvést, že v případě, že se určitá osoba na základě 
zákonného průlomu seznámí s údajem jinak chráněným 
daňovou mlčenlivostí, tato povinnost mlčenlivosti na ni 
přechází (viz § 55 odst. 2 daňového řádu) včetně 
poměrně zásadního správního postihu za její porušení 
(viz § 246 daňového řádu),   
• za legislativně nežádoucí je třeba označit rovněž 
navržené doplnění poznámky pod čarou do textu § 53 
daňového řádu, neboť obecným žádoucím trendem je 
počet poznámek pod čarou v právních předpisech 
snižovat a další již nezavádět, a to s ohledem na jejich 
nenormativní charakter a častou neaktuálnost. 
            

 Připomínka: 
1. V předloženém materiálu postrádáme část RIA 
nebo informaci o tom, proč není tato část předložena. 

Akceptováno. 
Důvodová zpráva byla doplněna. 

2. K Důvodové zprávě str. 7 – v posledních dvou 
odstavcích se hovoří o předloženém návrhu vyhlášky. 
Požadujeme prověřit správnost textu ve vazbě k novele 
zákona. 

Akceptováno. 
Text důvodové zprávy byl upraven. 

 3. K ČÁSTI PRVNÍ - Změna zákona o potravinách                   
a  tabákových výrobcích, ČL I, bod 21, § 11 odst. 2 a 3 - 
Důvodová zpráva uvádí, že účelem novelizace je vyloučit 
bezplatné poskytování alkoholických nápojů neziskovým 
organizacím, protože by jejich poskytování mělo 
negativní vliv nejen na zdraví spotřebitelů. Obsahem 
právní normy by tak zřejmě měl být zákaz takového 
poskytování alkoholických nápojů. 
Ustanovení § 11 odst. 2 zákona o potravinách a 
tabákových výrobcích ve znění novely však poskytování 
alkoholických nápojů nezakazuje, nýbrž nechává na 
provozovateli potravinářského podniku, který uvádí na trh 
potraviny v provozovně s prodejní plochou větší než 400 
m2, zda se rozhodne alkoholické nápoje neziskovým 

Akceptováno. 
Text důvodové zprávy byl upraven, tak aby materiál nebyl 
v rozporu. 
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organizacím poskytnout. Konzistentně s touto úpravou se 
též v ustanovení § 11 odst. 3, kde se upravuje nikoliv 
povinnost, ale pouze možnost ostatních provozovatelů 
potravinářských podniků bezplatně poskytnout bezpečné 
potraviny, ponechává na vůli provozovatele, zda 
alkoholické nápoje neziskovým organizacím poskytne. 
Materiál je tak v rozporu s důvodovou zprávou. 
Navrhujeme alternativně úpravu důvodové zprávy nebo 
úpravu materiálu tak, aby byly v souladu se sebou 
navzájem a s úmyslem předkladatele. Pokud by mělo 
dojít k zákazu poskytování alkoholických nápojů, bylo by 
nutné tento zákaz doplnit i do ustanovení § 11 odst. 3 a 
též upravit znění skutkové podstaty přestupku spočívající          
v porušení této povinnosti, která je uvedena v ustanovení 
§ 17 odst. 2 písm. j) zákona o potravinách a tabákových 
výrobcích. 
 

 4. K ČÁSTI PRVNÍ - Změna zákona o potravinách                   
a tabákových výrobcích, body 1 a 2: Pokud již 
předkladatel novelizuje poznámky pod čarou, 
doporučujeme je spíš uvést v novém úplném znění než z 
nich části vypouštět a naopak je doplňovat. 
 

Akceptováno. 
Novelizační bod byl upraven, je uvedeno nové znění 
poznámky pod čarou č. 19. 

5. K ČÁSTI DRUHÉ – Změna zákona o Státní 
zemědělské a potravinářské inspekci, Čl. IV - V textu je 
třeba doplnit, že se jedná o ustanovení § 3 odst. 3 písm. 
ff) "ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto 
zákona". 
 

Akceptováno. 
Text byl upraven. 

 
Ministerstvo 
životního prostředí 
 

 
Bez připomínek. 
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Správa státních 
hmotných rezerv 
 

 
Bez připomínek. 
 

 

 
Český báňský úřad 
 

 
Bez připomínek. 
 

 

 
Úřad vlády ČR - 
Odbor kompatibility 
s právem EU 
 

Zásadní připomínky: 
 
K nařízení 2015/2283, nařízení 2017/1182 a 
prováděcímu rozhodnutí Komise (EU) 2018/576 
neprovedl předkladatel řádně výkaznictví. Blíže viz první 
obecnou připomínku k návrhu v části Po stránce 
materiální tohoto stanoviska. Požadujeme nedostatek 
napravit. 
 

Akceptováno. 
Rozdílové i srovnávací tabulky byly doplněny. 

K části první: 
Ustanovení § 2 odst. 2 písm. p) zákona o potravinách je 
transpoziční vůči čl. 15 odst. 5 směrnice 2014/40/EU (viz 
rovněž ST k uvedené směrnici, jež je uložena v příslušné 
databázi ISAP). Navrhovaná změna zákona o 
potravinách (část první, čl. I bod 5) se dotkne způsobu 
transpozice shora uvedeného ustanovení směrnice. 
Jelikož jde o změnu nikoliv pouze formulační, 
požadujeme slova vkládaná shora uvedeným 
novelizačním bodem („není výrobcem ani dovozcem 
tabákových výrobků nebo výrobků souvisejících s 
tabákovými výrobky a předchází první maloobchodní 
prodejně, kde se tabákové výrobky nebo výrobky 
související s tabákovými výrobky uvádějí na trh“) vykázat 
jako implementační, včetně doplnění rozdílové tabulky 
(dále jen „RT“) a přiložení srovnávací tabulky (dále jen 
„ST“) ke směrnici 2014/40/EU.  
 

Akceptováno. 
Ustanovení § 2 odst. 2 písm. p) zákona bylo zachováno 
v původním znění. Daná problematika je řešena úpravou 
ustanovení § 13f. Rozdílová a srovnávací tabulka ke 
směrnici 2014/40/EU byla upravena. 
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Ustanovení § 3d odst. 1 zákona o potravinách je 
transpoziční vůči ustanovení čl. 9 odst. 1 směrnice 
2006/141/ES a rovněž vůči čl. 10 směrnice 2002/46/ES 
(viz rovněž ST k uvedeným směrnicím, které jsou uloženy 
v příslušné databázi ISAP). Navrhovaná změna § 3d 
odst. 1 závěrečné části (část první, čl. I bod 14) se dotkne 
vykazované transpozice, není jen formulačního rázu, a 
proto je nutné slova vkládaná shora uvedeným 
novelizačním bodem návrhu vykázat jako transpoziční 
(včetně doplnění RT a předložení ST k směrnicím 
2006/141/ES a 2002/46/ES, ve kterých se u příslušných 
ustanovení uvede alespoň ID návrhu). 
 
Máme za to, že nově navrhovaný § 4 odst. 8 (části první, 
čl. I, bod 17 návrhu) je transpoziční vůči čl. 6 odst. 2 
písm. b) směrnice 1999/2/ES o sbližování právních 
předpisů členských států týkajících se potravin a složek 
potravin ošetřovaných ionizujícím zářením. Ustanovení čl. 
6 odst. 2 písm. b) směrnice 1999/2/ES zní: „b) se vyznačí 
buď název a adresa zařízení, které ozáření provedlo, 
nebo jeho referenční číslo, jako o něm pojednává článek 
7“. Požadujeme ustanovení § 4 odst. 8 zákona o 
potravinách vykázat jako transpoziční vůči čl. 6 odst. 2 
písm. b) směrnice 1999/2/ES (doplňuje se totiž možnost 
místo názvu a adresy zařízení uvést referenční číslo 
takového zařízení, což představuje věcnou změnu 
transpoziční úpravy), včetně doplnění RT a přiložení 
aktualizované ST ke směrnici 1999/2/ES, ve které se u 
shora uvedeného ustanovení směrnice uvede alespoň ID 
návrhu.  
 
Ustanovení § 12i odst. 3 zákona o potravinách je 
transpoziční vůči ustanovení čl. 20 odst. 9 věta čtvrtá 
směrnice 2014/40/EU (viz rovněž ST k uvedené směrnici, 
která jsou uložena v příslušné databázi ISAP). 
Navrhovaná změna § 12i odst. 3 (část první, čl. I bod 27) 

Vysvětleno. 
Ustanovení § 3d odst. 1 písm. b) zákona bylo zachováno 
v původním znění. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. 
Ustanovení bylo vyznačeno jako transpoziční, rozdílová a 
srovnávací tabulka doplněny. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. 
Ustanovení bylo vyznačeno jako transpoziční, rozdílová a 
srovnávací tabulka doplněny. 
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se dotkne vykazované transpozice, není jen formulačního 
rázu, a proto je nutné slova vkládaná shora uvedeným 
novelizačním bodem návrhu vykázat jako transpoziční 
(včetně doplnění RT a předložení ST k směrnici 
2014/40/EU, ve kterých se u příslušných ustanovení 
uvede alespoň ID návrhu). 
 
Částí první, čl. I bodem 23 (§ 12h odst. 2 úvodní část) je 
mj. dotčeno označování nikotinových elektronických 
cigaret. Označování nikotinových elektronických cigaret 
se dotýká směrnice 2014/40/EU. Navrhovanou úpravou 
je, pokud jde o nikotinové elektronické cigarety, 
napravována nesprávná transpozice čl. 20 odst. 4 písm. 
b) směrnice 2014/40/EU. Požadujeme vykázat změnu 
jako transpoziční (včetně doplnění RT a přeložení ST s 
uvedením ID návrhu u příslušného ustanovení).  
 
 
Navrhovanou úpravou je vedle toho dotčeno i označování 
beznikotinových elektronických cigaret (viz § 2 odst. 2 
písm. e) zákona o potravinách). Jelikož u beznikotinových 
elektronických cigaret neexistuje harmonizovaná unijní 
úprava, bude podle našeho názoru nutné navrhovanou 
úpravu považovat za technický předpis a oznámit ji podle 
směrnice (EU) 2015/1535.  
Za technický předpis je podle našeho názoru nutné 
považovat rovněž úpravu v části první, čl. I bodě 24 
návrhu (změna úpravy týkající se uvádění čistého 
množství) a bodě 25 návrhu (změna § 12h odst. 3). 
 
Z odůvodnění u bodu 5, čl. III, části druhé obsaženého ve 
zvláštní části důvodové zprávy plyne, že úprava 
navrhovaná uvedeným novelizačním bodem je v určité 
části adaptační také vůči nařízení (EU) č. 2017/2394. V 
souladu s tím požadujeme doplnit výkaznictví (doplnit 
celex, doplnit RT a předložit ST). 

 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. 
Ustanovení bylo vyznačeno jako transpoziční, rozdílová a 
srovnávací tabulka doplněny. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vysvětleno. 
Vzhledem ke zpřesňující úpravě § 12h odst. 2 úvodní části a 
odst. 3, která nemění znění ani význam těchto ustanovení, 
nebude návrh novely zákona oznamován podle směrnice 
(EU) 2015/1535.  
 
 
 
 
 
 
 
Vysvětleno. 
V odůvodnění u bodu 5, čl. III, části druhé se text týkající se 
nařízení (EU) č. 2017/2394 vypouští. 
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 K části druhé: 
Dále, podle našeho názoru nejde v případě stanovení 
pravomoci podle § 5 odst. 1 písm. l) zákona o SZPI, ve 
znění části druhé, čl. III, bodu 33 návrhu přímo o 
implementaci přílohy II, kapitoly VIII, bodu 2 nařízení 
2004/852. V navrhovaném ustanovení jde spíše o 
provádění kontroly požadavku stanoveného v příloze II, 
kapitole VIII bode 2 uvedeného nařízení. Požadujeme 
proto nevykazovat jako implementační vůči příloze II, 
kapitole VIII, bodě 2 nařízení 2004/852. Požadujeme 
shora uvedený novelizační bod vykázat i vůči čl. 5 odst. 1 
písm. a) nařízení 2017/625. 
 

Vysvětleno. 
Ustanovení § 5 odst. 1 písm. l) bylo vypuštěno. 
 

  
K důvodové zprávě: 
V obecné části důvodové zprávy, v oddíle týkajícím se 
zhodnocení slučitelnosti návrhu s právem EU, je uveden 
neúplný název nařízení o úředních kontrolách. 
Požadujeme napravit.  
 
Důvodová zpráva nijak nereflektuje, že návrh zavádí 
nová zpracování osobních údajů – viz část první, čl. I bod 
16 (od osob budou shromažďovány nové údaje, které se 
jich týkají), část první, čl. I bod 36 (budou shromažďovány 
nově určité údaje i o osobách, o kterých se podle 
stávající úpravy neshromažďují), část druhá, čl. III, bod 
20 (nahlížení do zdravotnické dokumentace), část třetí a 
čtvrtá (zpřístupnění informací chráněných bankovním 
tajemstvím nebo povinností mlčenlivosti SZPI). V této 
souvislosti požadujeme doplnit důvodovou zprávu o 
řádné zhodnocení souladu navrhované úpravy s 
nařízením (EU) 2016/679. 
 
Důvodovou zprávu požadujeme doplnit i o zmínku o 
využití čl. 39 nařízení č. 1169/2011 (v důsledku změny v 
§ 6 odst. 1 písm. c) provedené novelizačním bodem č. 19 

 
 
Akceptováno. 
Název nařízení byl opraven. 
 
 
 
Akceptováno. 
Bude doplněna obecná část důvodové zprávy v části h) - 
Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu 
k ochraně soukromí a osobních údajů. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vysvětleno. 
Ustanovení § 6 odst. 1 písm. c) zákona bylo zachováno 
v původním znění. Z tohoto důvodu nebude návrh novely 
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části první) a nutnosti dodržet postup oznamování podle 
čl. 45 tohoto nařízení. Požadujeme rovněž zdůvodnit 
nový povinný údaj podle § 6 odst. 1 písm. c) zákona o 
potravinách, ve znění návrhu, s ohledem na podmínky 
stanovené čl. 39 nařízení č. 1169/2011. 
 

zákona oznamován podle čl. 45 nařízení č. 1169/2011. 
 
 

  
Po stránce materiální: 
 
Zásadní připomínky: 
 
Obecně – zejména k nařízení o úředních kontrolách: 
 
Nově vydávané přímo použitelné předpisy na úrovni EU 
bývají co do rozsahu působnosti velmi plošné. 
Upozorňujeme, že zejména nařízení o úředních 
kontrolách se dotýká širokých oblastí zasahujících do 
působnosti jiných resortů, mezi MZe, kupř. MZd (viz teď 
předložený návrh zákona o potravinách) či MŽP. Jak 
jsme uváděli v jiných stanoviscích k návrhům zákonů 
předkládaným MZe z tohoto roku, vynutí si řádná 
implementace nařízení dle našeho názoru i úpravy jiných 
českých předpisů, než jsou předpisy spadající do 
působnosti MZe. 
Dále uvádíme, že předpisy EU, zejména široké nařízení o 
úředních kontrolách, předpokládají přijetí dalších 
odvozených aktů Evropské komise, kterými se průběžně 
dotvoří celý dosah úředních kontrol. Bez znalosti těchto 
budoucích aktů EU tudíž může být přezkum míry 
implementace pouze rámcový. 
 

 
 
 
 
 
Akceptováno. 
Důvodová zpráva byla doplněna. 
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Obecné připomínky k návrhu: 
 
1. U nařízení 2015/2283, nařízení 2017/1182 a 
prováděcího rozhodnutí Komise (EU) 2018/576 není 
řádně provedené výkaznictví a nelze tak učinit závěr v 
tom smyslu, že uvedená nařízení resp. rozhodnutí budou 
implementována řádně a v odpovídající šíři. Obě 
nařízení, jakož i uvedené prováděcí rozhodnutí obsahují 
ustanovení, jež vyžadují provedení vnitrostátním právem, 
avšak buď ST nevykazuje u řady takových ustanovení 
žádnou prováděcí vnitrostátní úpravu, ať už stávající 
nebo navrhovanou, nebo není ST vůbec vypracována 
(případ nařízení 2017/1182 a 2018/456).  
 
V případě nařízení 2015/2283 považujeme za 
ustanovení, jež vyžadují provedení, např. čl. 3 odst. 2 
písm. d) (…“žadatelem“ se rozumí členský stát…“), čl. 4 
odst. 3 („…členské státy mohou vést konzultace…“), čl. 5 
(„…na žádost členského státu…“), čl. 15 odst. 2 
(„…členské státy … mohou …předložit Komisi náležitě 
odůvodněné námitky…“) resp. čl. 29 („(Č)lenské státy 
stanoví pravidla pro sankce za porušení ustanovení 
tohoto nařízení a přijmou veškerá opatření nezbytná pro 
zajištění jejich uplatňování.“). V návaznosti na všechna 
shora uvedená ustanovení (a případně i další ustanovení, 
která vyžadují provedení – shora uvedený výčet nemusí 
být nutně úplný) musí členský stát přijmout (nebo vykázat 
stávající) prováděcí vnitrostátní právní úpravu, která 
určitému orgánu stanoví příslušnou kompetenci 
vykonávat nařízením požadovanou popř. předpokládanou 
činnost, resp. stanoví konkrétní vnitrostátní pravidla, 
jejichž přijetí ze strany členského státu nařízení 
předpokládá. V ST k nařízení 2015/2283 však není u 
shora uvedených ustanovení vykázána žádná prováděcí 
vnitrostátní úprava. 

 
 
 
Akceptováno. 
Rozdílové a srovnávací tabulky byly doplněny. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno částečně, vysvětleno. 
Bylo upraveno ustanovení § 15 odst. 8 písm. d) a vloženo 
nové ustanovení § 15a odst. 1 písm. m) a písm. n) v souladu 
s čl. 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2015/2283 a s prováděcím nařízením 2018/456. 
Pravidla pro sankce vyplývají z ustanovení 17f odst. c) – za 
přestupek lze uložit pokutu do 10 000 000 Kč (§ 17 odst. 2 
písm. c). 
Srovnávací tabulka byla doplněna. 
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Obdobné platí pro nařízení 2017/1182. Toto nařízení 
obsahuje řadu ustanovení, jež stanoví, že členské státy 
něco mohou činit (např. formulace: „…mohou 
rozhodnout, že požadavky … nebudou povinné…“, 
„…mohou rozhodnout, že nebudou používat…“, 
„…mohou … povolit … i další kritéria…“, „…mohou 
povolit odstranění podkožního tuku…“, „…mohou 
stanovit…“, „…mohou udělit licenci…“, „…mohou … 
předložit technické připomínky…“, „…mohou … vzít v 
úvahu…“ – viz čl. 2 odst. 1, odst. 2 a odst. 3, čl. 4, čl. 5, 
čl. 6 odst. 4, čl. 8 odst. 6 a odst. 7, čl. 10 odst. 1, čl. 11 
odst. 4, čl. 17 odst. 2). Chce-li členský stát některou z 
možností podle shora uvedených ustanovení využít, musí 
k tomu přijmout (resp. vykázat stávající) prováděcí 
vnitrostátní úpravu. Nařízení obsahuje rovněž 
ustanovení, jimiž se členským státům něco ukládá (často 
v návaznosti na využití určitých možností, kterou 
členským státům nařízení dává). Podle příslušných 
ustanovení členské státy např. „uvědomí Komisi…“ (čl. 2 
odst. 4), „zajistí, aby tato praxe byla upravena 
vnitrostátními právními předpisy …“ (čl. 6 odst. 4), „zajistí 
…“ resp. „musí zajistit…“ (čl. 9) atd. I v návaznosti na tato 
ustanovení shora uvedeného nařízení je nutné (resp. se 
může ukázat jako nutné, je-li povinnost vázána na využití 
určité možnosti a členský stát možnost využije) přijmout 
(nebo vykázat stávající) prováděcí vnitrostátní úpravu, jež 
určitému orgánu stanoví příslušnou kompetenci 
vykonávat nařízením požadovanou činnost, resp. stanoví 
konkrétní vnitrostátní pravidla, jejichž přijetí ze strany 
členského státu nařízení předpokládá. Jak jsme uvedli již 
výše, k nařízení 2017/1182 nebyla zpracována ST, a 
rozsah implementace tohoto nařízení tak nejde dost 
dobře zhodnotit. 
 
 

 
Akceptováno. 
Bylo doplněno nové ustanovení § 15a odst. 8 písm. o) a 
písm. p). Text důvodové zprávy k tomuto bodu byl doplněn.  
Byla zpracována srovnávací tabulka pro nařízení 
2017/1182. 
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Povinnosti směřující na členské státy obsahuje i 
rozhodnutí Komise (EU) 2018/576 (viz formulace jako 
např. „…členské státy vyžadují, aby…“ - čl. 3 odst. 1, 
odst. 2, čl. 5 odst. 1, „…členský stát oznámí výrobcům a 
dovozcům…“ - čl. 3 odst. 3, „…musí členské státy… 
oznámit…“ - čl. 3 odst. 4, „…členské státy (…) zajistí…“ - 
čl. 4 odst. 1, odst. 2, čl. 7 odst. 1, „…členské státy si na 
vyžádání vzájemně pomáhají…“ - čl. 7 odst. 3, „…členské 
státy…musí vyžadovat…“ - čl. 6 odst. 2, „…členský stát 
… informuje…“ - čl. 6 odst. 2). Tato ustanovení jsou 
rovněž takové povahy, že vyžadují provedení 
prostřednictvím vnitrostátní právní úpravy (zpravidla 
stanovení příslušné kompetence, případně přijetí 
vyžadovaných vnitrostátních pravidel). V předložené ST 
však ke shora uvedeným ustanovením není vykázána 
žádná prováděcí vnitrostátní právní úprava. Rozhodnutí 
obsahuje i ustanovení, která sice stanoví povinnosti 
hospodářským subjektům, ale protože tyto je musí plnit 
vůči členskému státu, je nutné vnitrostátní právní úpravou 
upřesnit, vůči kterému orgánu mají hospodářské subjekty 
příslušnou povinnost plnit (viz např. čl. 8 odst. 4 – 
„…oznámena příslušným členským státům…“, čl. 8 odst. 
6 – „…neprodleně informují příslušné členské státy…“). V 
ST k rozhodnutí není u shora uvedených ustanovení 
vykázána příslušná prováděcí vnitrostátní právní úprava. 
 
S ohledem na výše uvedené musíme konstatovat, že k 
nařízení 2015/2283, nařízení 2017/1182 a prováděcímu 
rozhodnutí Komise (EU) 2018/576 předkladatel nevykázal 
řádně prováděcí implementační úpravu. Do jejího 
vykázání není možné učinit závěr v tom smyslu, že 
uvedená nařízení a prováděcí rozhodnutí budou 
implementovány řádně a v odpovídající šíři. Požadujeme 
proto nedostatek spočívající v nedostatečném výkaznictví 
odstranit. 
 

Akceptováno. 
Srovnávací tabulka k rozhodnutí Komise (EU) 2018/576 
byla aktualizována. 
Byla doplněna ustanovení § 12c odst. 2, 5 a 6, § 15a odst. 
1 písm. q) a r) a § 15b odst. 7, 8 a 9. 
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 2. Návrh obsahuje některé nové technické specifikace ve 
smyslu čl. 1 písm. c) směrnice Evropského parlamentu a 
Rady (EU) 2015/1535, proto představuje technický 
předpis ve smyslu této směrnice. 
Proto je nutné do návrhu doplnit závěrečné ustanovení 
podle čl. 48 odst. 7 LPV. 
 

Vysvětleno. 
Vzhledem ke zpřesňující úpravě § 12h odst. 2 úvodní části a 
odst. 3, která nemění znění ani význam těchto ustanovení, 
nebude návrh novely zákona oznamován podle směrnice 
(EU) 2015/1535.  
 

 Připomínky k jednotlivým ustanovením: 
 
K části první, čl. I, bodu 2 návrhu (poznámka pod čarou č. 
19): 
V poznámce pod čarou č. 19 by mělo být uvedeno také 
prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2470, kterým se 
zřizuje seznam Unie pro nové potraviny v souladu s 
nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2015/2283 o nových potravinách. V seznamu podle 
tohoto nařízení jsou stanoveny i podmínky, za kterých 
může být příslušná nová potravina používána, doplňkové 
zvláštní požadavky na označovaní a další požadavky, za 
nedodržení kterých hrozí postih podle tohoto zákona. 
 
Naopak nám není nám jasné, proč je do poznámky pod 
čarou č. 19 vkládáno prováděcí nařízení Komise (EU) 
2018/775, když se toto nařízení použije až ode dne 1. 
dubna 2020, zatímco účinnost návrhu je stanovena na 
14. prosince 2019. Požadujeme vysvětlit. 
 
V poznámce pod čarou č. 19 je uvedeno několik nařízení 
EU, kterým, ač již byla alespoň jednou novelizována, 
chybí dovětek „, v platném znění“. Jedná se o nařízení 
2136/89, 1635/2006, 282/2008, 566/2008, 1332/2008, 
543/2011, 1169/2011, 1333/2011, 2011/884, 29/2012, 
1151/2012, 1379/2013, 1308/2013. Požadujeme 
nedostatek napravit. Rovněž je v ní obsaženo jedno již 
neplatné nařízení – nařízení 1249/2008. Požadujeme jej 
vypustit. 

 
 
Akceptováno. 
Text byl upraven. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vysvětleno. 
Nařízení Komise (EU) 2018/775 je platné a zveřejněné ve 
Věstníku EU s účinností od 14. prosince 2019.  
 
 
 
Akceptováno. 
Neplatné nařízení 1249/2008 bylo z poznámky pod čarou 
č. 19 vypuštěno a ostatní právní předpisy (novelizované) 
doplněny o dovětek „v platném znění“. 
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K části první, čl. I, bodu 5 návrhu (§ 2 odst. 2 písm. p)): 
 
Pro definici distributora tabákového výrobku podle 
zákona je relevantní ustanovení čl. 15 odst. 5 směrnice 
2014/40/EU, které stanoví: „(Č)lenské státy zajistí, aby 
všechny hospodářské subjekty, které jsou zapojeny do 
obchodu s tabákovými výrobky, od výrobce po poslední 
hospodářský subjekt, jenž bezprostředně předchází 
prvnímu maloobchodnímu prodejci, zaznamenávali 
převzetí všech jednotkových balení do svého držení, 
jakož i veškeré jejich interní pohyby a konečný výstup 
jednotkových balení z jejich držení.“. Požadujeme 
náležitě vysvětlit nutnost přejít od „maloobchodního 
prodejce tabákových výrobků nebo výrobků souvisejících 
s tabákovými výrobky“ (viz stávající úpravu; pojem 
maloobchodního prodejce používá i čl. 15 odst. 5 
směrnice 2014/40/EU) k „osobě,…[která] předchází první 
maloobchodní prodejně, kde se tabákové výrobky nebo 
výrobky související s tabákovými výrobky uvádějí na trh“. 
 

 
Vysvětleno. 
Ustanovení § 2 odst. 2 písm. p) zákona bylo zachováno 
v původním znění. Daná problematika je řešena úpravou 
ustanovení § 13f.  

K části první, čl. I, bodu 6 návrhu (poznámka pod čarou č. 
24 u § 3 odst. 1 písm. h)): 
 
U všech v poznámce pod čarou č. 24 uváděných nařízení 
EU je nutné uvést konkrétní ustanovení, neboť vzhledem 
k rozsahu materie je obtížné se v příslušných aktech EU 
vyznat. V případě, že bude uvedeno ustanovení, které už 
bylo novelizováno, je nutno za označení ustanovení a 
název nařízení připojit dovětek „v platném znění“. 
 

Akceptováno. 
Text byl upraven. Poznámka pod čarou č. 24 byla upravena 
a byla doplněna nová poznámka pod čarou č. 61.  
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K části první, čl. I, bodu 7 návrhu (§ 3 odst. 1 písm. r)): 
 
Místo formulace „v ostatních případech“ navrhujeme 
použít např. formulaci „v případech, na které se 
nevztahuje uvedené nařízení Komise“. Požadavek za 
středníkem je současně nutné v důvodové zprávě 
náležitě zdůvodnit. 
 

Vysvětleno. 
Ustanovení § 3 odst. 1 písm. r) zákona bylo zachováno 
v původním znění. 

K části první, čl. I, bodu 13 návrhu (§ 3 odst. 4 písm. b)): 
 
Z důvodu lepší čitelnosti navrhujeme upravit § 3 odst. 4 
písm. b) tak, aby zněl „b) dovážet potraviny přes 
stanoviště hraniční kontroly a stanoví-li tak přímo 
použitelný předpis Evropské unie přes jiná kontrolní 
místa, než jsou stanoviště hraniční kontroly“. 
 

Akceptováno. 
Text byl upraven. 

K části první, čl. I, bodu 14 návrhu (§ 3d odst. 1 
závěrečná část ustanovení): 
 
Ustanovení § 3d odst. 1 zákona o potravinách je 
transpoziční vůči ustanovení čl. 9 odst. 1 směrnice 
2006/141/ES. Uvedené ustanovení směrnice zní: „Aby se 
usnadnilo účinné úřední monitorování počáteční 
kojenecké výživy, oznámí provozovatel potravinářského 
podniku při uvedení počáteční kojenecké výživy na trh 
tuto skutečnost příslušnému orgánu členských států, kde 
je výrobek uváděn na trh, a to tím, že mu zašle vzor 
etikety použité pro daný výrobek.“  
Shora uvedené ustanovení zákona je rovněž transpoziční 
vůči čl. 10 směrnice 2002/46/ES. Podle tohoto 
ustanovení „Pro usnadnění účinného sledování doplňků 
stravy mohou členské státy požadovat, aby výrobce nebo 
osoba uvádějící výrobek na trh na jejich území 
informovali o uvedení na trh příslušný orgán tím, že mu 
předají vzor etikety použité pro tento výrobek.“.  
 

Vysvětleno. 
Ustanovení § 3d odst. 1 písm. b) bylo zachováno 
v původním znění. 
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V této souvislosti upozorňujeme, že změnou 
navrhovanou v části první, čl. I, bodě 14 vypadne z § 3d 
odst. 1 závěrečné části požadavek na „zaslání českého 
textu označení, včetně povinných informací o 
potravinách, který bude uveden na obale nebo etiketě 
potraviny“, jimž jsou transponovány výše uvedené 
požadavky směrnice 2006/141/ES a směrnice 
2002/46/ES na zaslání/předání vzoru etikety použité pro 
daný výrobek. I kdyby se výše uvedené požadavky 
směrnic promítly do formuláře, který bude na 
internetových stránkách ministerstva, nelze takový 
způsob považovat za řádnou transpozici směrnice. 
Požadavek na zaslání/ předání vzoru etikety musí být 
transponován právním předpisem. Požadujeme návrh 
upravit ve smyslu výše uvedené připomínky. 
 

 K části první, čl. I, bodu 16 návrhu (§ 4 odst. 4 ): 
 
Upozorňujeme, že nařízení č. 852/2004 bylo 
novelizováno, proto je nutné doplnit do odkazu na něj 
dovětek „,v platném znění“. 
 

Akceptováno. 
Text byl upraven. 

K části první, čl. I, bodu 18 návrhu (poznámka pod čarou 
č. 27 u § 4 odst. 2 písm. a) a c)): 
 
Pokud jde o nařízení č. 1308/2013, které má při stažení z 
eurlexu 252 stran, požadujeme v poznámce pod čarou 
konkretizovat ty části uvedeného nařízení, ve kterých 
jsou stanovena pravidla pro klasifikaci jatečných zvířat, 
na které se odkazuje. 
 

Akceptováno. 
Text byl upraven. 
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K části první, čl. I, bodu 19 návrhu (§ 6 odst. 1 písm. c)): 
Po vypuštění slov „u nápoje obsahující více než 20 % 
objemových alkoholu“ se bude povinnost podle § 6 odst. 
1 písm. c) (zajistit na obalu … nebo etiketě k obalu 
připojené, uvedení a přesnost jména a příjmení nebo 
názvu anebo obchodní firmy a adresy sídla provozovatele 
potravinářského podniku, který potravinu vyrobil) nově 
vztahovat na všechny provozovatele potravinářských 
podniků, pod jejichž jménem je na trh uváděna balená 
potravina. Údaj podle § 6 odst. 1 písm. c) ve znění 
návrhu nespadá mezi povinné údaje podle čl. 9 odst. 1 
resp. čl. 10 nařízení č. 1169/2011. Uložení povinnosti 
uvést takový údaj proto podléhá splnění podmínek 
stanovených v čl. 39 nařízení č. 1169/2011, včetně 
nutnosti použít postup oznamování podle čl. 45 nařízení 
č. 1169/2011. V důvodové zprávě postrádáme náležité 
zdůvodnění navrhované úpravy s ohledem na podmínky 
stanovené v čl. 39 nařízení č. 1169/2011, a proto 
požadujeme novelizační bod 19 vypustit, nebo uvedené 
zdůvodnění do důvodové zprávy doplnit. 
 

Vysvětleno. 
Ustanovení § 6 odst. 1 písm. c) bylo zachováno v původním 
znění. 
 

 K části první, čl. I, bodu 25 návrhu (§ 12h odst. 3): 
 
Ustanovení čl. 20 odst. 4 písm. a) směrnice 2014/40/EU 
zní: „a) jednotková balení elektronických cigaret a 
náhradních náplní obsahovala leták s informacemi o: …“ 
(„unit packets of electronic cigarettes and refill containers 
include a leaflet with information on:…, „les unités de 
conditionnement des cigarettes électroniques et des 
flacons de recharge comprennent un dépliant 
présentant:“). Máme za to, že podle směrnice 
2014/40/ES musí být u nikotinových elektronických 
cigaret, na něž se směrnice vztahuje, leták obsažen 
pouze v jednotkovém balení, nikoliv již ve vnějším balení 
(mimo jednotková balení). Pokud jde o beznikotinové 
elektronické cigarety, považujeme požadavek, aby leták 

Akceptováno. 
Text byl upraven a doplněna důvodová zpráva. 
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obsahovalo kromě jednotkového balení i vnější balení, 
problematické z hlediska volného pohybu zboží. Z 
hlediska čl. 34 Smlouvy o fungování Evropské unie (dále 
jen „SFEU“) půjde v případě požadavku, aby vnější obal 
obsahoval (zahrnoval) leták o omezení volného pohybu – 
tzv. ORUKO (opatření s rovnocenným účinkem 
kvantitativním omezením), které je nutno odůvodnit 
důvodem podle čl. 36 SFEU nebo kategorickým 
požadavkem ve smyslu judikatury Soudního dvora, a 
musí být proporcionální. Důvodová zpráva v tomto směru 
neposkytuje žádné zdůvodnění.  
S ohledem na výše uvedené proto požadujeme úpravu 
spočívající v doplnění slov „a vnější balení“ vysvětlit, 
nebo tuto úpravu vypustit. 
 

 K části první, čl. I, bodu 30 návrhu (§ 13g odst. 1, odst. 4 
a odst. 5): 
 
Z návrhu (zvláště z § 13g odst. 5) je zřejmé, že úmyslem 
předkladatele bylo, aby Státní tiskárna cenin nevydávala 
pouze jedinečný identifikátor (ve smyslu čl. 2 bodu 1 
nařízení 2018/574), ale aby vydávala a registrovala 
rovněž identifikační kódy hospodářských subjektů, 
zařízení a strojů. (požadujeme to jasně uvést v důvodové 
zprávě).  
 
Vzhledem k výše uvedenému a s ohledem na znění 
samotného čl. 3 nařízení 2018/574 požadujeme v nově 
navrhovaném § 13g odst. 1 nahradit slova „vydavatelem 
jedinečného identifikátoru“ slovy „vydavatelem 
identifikátorů“. 
 
 
 
 
 

Akceptováno. 
Bylo zpracováno nové ustanovení, viz § 13g odst. 2 a 
současně § 12c odst. 1.   
 
 
 
 
 
 
 
 
Vysvětleno. 
Byla doplněna důvodová zpráva a v nově navrhovaném 
§ 13g odst. 2 byla slova „vydavatelem jedinečného 
identifikátoru“ zachována.  
Pojem identifikátor je v prováděcím nařízení používán jen 
v souvislosti s jedinečným identifikátorem. Identifikátorem 
se nerozumí identifikační kódy, jelikož tyto jsou jeho 
součástí.    
Důvodem použití slov „vydavatel jedinečného identifikátoru“ 
je také je také zachování jednotnosti terminologie. V § 12c 
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Ustanovení § 13g odst. 4 odkazuje na požadavky na 
prostředek podle čl. 7 odst. 2 nařízení 2018/574. V tomto 
ustanovení však přímo žádné požadavky na prostředek k 
ověření neoprávněné manipulace nejsou. Požadujeme 
proto slova „čl. 7 odst. 2“ vypustit. 
 
V souvislosti s § 13g odst. 5 požadujeme vysvětlit, proč 
není Státní tiskárně cenin svěřeno rovněž provádění 
deaktivace identifikačních kódů zařízení resp. strojů 
podle čl. 15 odst. 4 nařízení 2018/574, jakož i provádění 
deaktivace identifikačních kódů strojů podle čl. 17 odst. 4 
nařízení 2018/574. Podle čl. 15 odst. 4 věty třetí 
uvedeného nařízení „(D)aktivace identifikačního kódu 
hospodářského subjektu povede k automatické deaktivaci 
souvisejících identifikačních kódů zařízení a 
identifikačních strojů“ a podle čl. 17 odst. 4 věty třetí 
„(D)aktivace identifikačního kódu zařízení povede k 
automatické deaktivaci souvisejících identifikačních kódů 
strojů“. Podle našeho názoru by provádění automaticky 
navazujících deaktivací shora uvedených identifikačních 
kódů mělo být Státní tiskárně cenin jakožto vydavateli 
identifikátorů svěřeno, a to nezávisle na žádosti SZPI.  
 
Nadto uvádíme, že deaktivace identifikačních kódů, 
zvláště v případě kódů zařízení a hospodářských 
subjektů, je závažným zásahem do svobody podnikání ve 
smyslu čl. 16 Listiny základních práv Evropské unie (dále 
jen „Listina“). Podle čl. 52 odst. 1 Listiny vyplývá, že 
každé omezení výkonu práv a svobod uznaných Listinou 
musí být stanoveno zákonem a respektovat podstatu 
tohoto práva a zásadu proporcionality. Dále uvádíme, že 
z čl. 15 odst. 4, čl. 17 odst. 4 a čl. 19 odst. 4 nařízení 
2018/574 vyplývá, že členské státy mohou požadovat, 

odst. 3 platného znění je také uveden „jedinečný 
identifikátor“ a nikoliv pouze „identifikátor“. 
 
Akceptováno. 
Ustanovení § 13g odst. 4 bylo upraveno. 
 
 
 
 
Akceptováno. 
Ustanovení § 13g odst. 5 bylo upraveno a byla doplněna 
důvodová zpráva. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vysvětleno, doplněno do důvodové zprávy. 
Státní tiskárna cenin, s. p., jako vydavatel jedinečného 
identifikátoru, generuje v souladu s článkem 15, 17 a 19 
prováděcího nařízení Komise (EU) 2018/574 identifikační kód 
hospodářského subjektu, identifikační kód zařízení a 
identifikační kód stroje. 
U § 13g odst. 5 se jedná o adaptaci čl. 15, 17 a 19 
prováděcího nařízení Komise (EU) 2018/574, dle kterých 
musí vydavatel jedinečného identifikátoru deaktivovat kódy 
na základě odůvodněných požadavků členského státu. 
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aby vydavatel identifikátorů deaktivoval příslušný 
identifikační kód pouze v odůvodněných případech a v 
souladu se svými vnitrostátními právními předpisy. S 
ohledem na výše uvedené máme za to, že odůvodněné 
případy ve smyslu čl. 15 odst. 4, čl. 17 odst. 4 a čl. 19 
odst. 4 je nutné dále vymezit prováděcí vnitrostátní právní 
úpravou, tj. stanovit důvody zakládající se na objektivních 
kritériích, na základě kterých bude možné příslušné 
identifikační kódy deaktivovat. Požadujeme návrh v tomto 
smyslu upravit. 
 

Navržené ustanovení proto stanovuje, že orgánem v ČR, na 
základě jehož pokynu bude vydavatel jedinečného 
identifikátoru konat, je SZPI, která vykonává dozor nad 
uváděním tabákových výrobků na trh. Vzhledem k tomu, že 
v současné době stále probíhá nastavování systému 
sledovatelnosti tabákových výrobků, není nyní možné 
vnitrostátní právní úpravou vymezit taxativní výčet důvodů 
zakládajících se na objektivních kritériích, na základě kterých 
bude možné příslušné identifikační kódy deaktivovat. 
K deaktivaci identifikačních kódů bude docházet v minimální 
míře a důvodem bude zejména zjištění nebo důvodné 
podezření, že došlo k opakované aplikaci jedinečného 
identifikátoru převzatého z legálně vyrobeného balení na 
větší počet jednotkových balení tabákových výrobků 
pocházejících z nezákonného obchodu s tabákovými 
výrobky, dále také v případě, že bude zjištěno zneužití 
identifikačního kódu.    
 

 K části první, čl. I, bodu 34 návrhu (§ 15 odst. 8 písm. d)): 
 
Návrh se zde nedrží pojmů zavedených prováděcím 
nařízením Komise (EU) 2018/456. Uvedené nařízení 
obsahuje definici „žádosti o konzultaci“, jakožto žádosti 
provozovatele potravinářského podniku o určení nové 
potraviny pro určitou potravinu předloženou přijímacímu 
členskému státu. „Přijímající členský stát“ je pak 
definován jako členský stát, v němž hodlá provozovatel 
potravinářského podniku uvést určitou potravinu poprvé 
na trh. Z výše uvedeného plyne, že se členský stát nemá 
zabývat žádostí, která není žádostí o konzultaci ve 
smyslu čl. 2 písm. a) shora uvedeného nařízení, tj. když 
ČR není státem, kde provozovatel potravinářského 
podniku hodlá svou potravinu poprvé uvést na trh v EU. 
To z § 15 odst. 8 nevyplývá. Je proto žádoucí v nově 
navrhovaném § 15 odst. 8 písm. d) nahradit slova „o 
určení“ slovy „o konzultaci podle čl. 2 písm. a) 

Akceptováno částečně, vysvětleno 
Bylo upraveno ustanovení § 15 odst. 8 písm. d) a vloženo 
nové ustanovení § 15a odst. 1 písm. m) a n) v souladu s čl. 4 
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2283 a s 
prováděcím nařízením 2018/456. 
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prováděcího nařízení Komise (EU) 2018/456“. Nadto, ve 
shora uvedeném nařízení jsou upraveny i náležitosti 
žádosti o konzultaci a též postup ověření její platnosti a 
postup posuzování platné žádosti o konzultaci. Je proto 
žádoucí na tento postup v zákoně odkázat např. 
doplněním slov „postupem podle uvedeného nařízení“ za 
slova „a následně“ v nově navrhovaném § 15 odst. 8 
písm. d). 
 

 K části první, čl. I, bodu 38 návrhu (§ 15b odst. 6): 
 
V souladu s čl. 3 prováděcího nařízení Komise (EU) 
2018/574 požadujeme v nově navrhovaném § 15b odst. 6 
nahradit slova „vydavatele jedinečného identifikátoru“ 
slovy „vydavatele identifikátorů“ a slova „vydavateli 
jedinečného identifikátoru“ slovy „vydavateli 
identifikátorů“. 
 

Vysvětleno. 
Ustanovení § 15b odst. 6 bylo zachováno v původním 
znění.  
Státní tiskárna cenin je vydavatelem jedinečného 
identifikátoru, jehož součástí jsou mimo jiné identifikační 
kódy subjektů, zařízení a strojů. Státní tiskárna cenin je 
vydavatelem jedinečných identifikátorů a jelikož se 
jedinečný identifikátor skládá mimo jiné i z identifikačního 
kódu subjektu, zařízení a stroje, je tímto Státní tiskárna 
cenin i vydavatelem těchto identifikačních kódů, o které 
hospodářské subjekty žádají Státní tiskárnu cenin – 
vydavatele jedinečných identifikátorů podle čl. 14 až 19 
prováděcího nařízení EK (EU) č. 2018/574.   
Pojem „identifikátor“ je v prováděcím nařízení používán jen 
v souvislosti s „jedinečným identifikátorem“. Identifikátorem 
se nerozumí identifikační kódy, jelikož tyto jsou součástí 
jedinečného identifikátoru.  
Důvodem použití slov vydavatele „jedinečného 
identifikátoru“ je také zachování jednotnosti terminologie. V 
§ 12c odst. 3 platného znění je také uveden „jedinečný 
identifikátor“ a nikoliv pouze „identifikátor“. 
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K části první, čl. I, bodu 39 návrhu (§ 16 odst. 7): 
 
Předkladatel by měl ustanovení naformulovat tak, aby se 
pokud možno vyhnul opisování nařízení (které je přímo 
aplikovatelné, takže jeho ustanovení mají zpravidla 
bezprostřední účinek). Soudní dvůr ve své judikatuře 
dovodil, že nařízení lze tzv. opisovat jen zcela výjimečně. 
Požadujeme proto vysvětlit, proč je, zejména pokud jde o 
větu druhou a třetí výše uvedeného ustanovení, nutné 
opisovat nařízení (konkrétně čl. 35 odst. 2 úvodní část a 
písmena a) nařízení 2017/625), a pokud to nutné je, proč 
nezohlednil rovněž čl. 35 odst. 2 poslední větu 
uvedeného nařízení. 
 

Akceptováno 
Ustanovení § 16 odst. 7 bylo upraveno. 

 K části první, čl. I, bodu 40 návrhu (§ 16 odst. 11 a odst. 
13 ): 
 
Není jasné, co přesně předkladatel hodlá stanovit v 
prováděcích právních předpisech podle § 16 odst. 11 a 
odst. 13 (nutno rozvést), a zda tedy opravdu půjde o 
využití metody výpočtu náhrad na základě výpočtu 
skutečných nákladů každé jednotlivé úřední kontroly (viz 
čl. 82 odst. 1 písm. b) nařízení 2017/625). Máme spíše 
dojem, že půjde o využití kombinace metody podle čl. 82 
odst. 1 písm. b) s metodou podle čl. 82 odst. 1 písm. a) 
shora uvedeného nařízení (metoda výpočtu paušálně na 
základě celkových nákladů úředních kontrol). V tom 
případě by ale podle našeho názoru nebylo na místě 
mluvit o „výpočtu skutečných nákladů…“ (v případě § 16 
odst. 11 dokonce i s výslovným odkazem na čl. 82 odst. 1 
písm. b) nařízení 2017/625). Požadujeme vysvětlit a v 
důvodové zprávě a více rozvést vztah k čl. 82 odst.1 
nařízení 2017/625. 
 

Vysvětleno. 
V textu ustanovení § 16 odst. 11 a odst. 13 bylo vypuštěno 
slovo „skutečné“ a u citace čl. 82 odst. 1 byl vypuštěn odkaz 
na písm. b).  
V důvodové zprávě bylo doplněno vysvětlení, že při 
stanovení nákladů na úřední kontroly dle čl. 79 odst. 2 
písm. c) (dodatečná kontrola) se využije kombinace metod 
výpočtu podle čl. 82 odst. 1 písm. a) a písm. b).  
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K části druhé obecně: 
 
Předkladatel části druhé návrhu opakovaně zvolil odkaz 
prostřednictvím kombinace konkrétního článku a 
generického vymezení přímo použitelného předpisu EU. 
To s ohledem na čl. 68 odst. 2 LPV nepovažujeme za 
vhodné. Požadujeme nahradit za uvedení konkrétního 
článku s uvedením druhu – nařízení - a čísla předpisu 
EU. 
 

Akceptováno. 
Text byl upraven. 

K části druhé, čl. III, bodu 12 návrhu (§ 3 odst. 3 písm. t)): 
 
Není jasné, na která ustanovení nařízení 2017/625 
přesně se odkazuje. To při vymezování pravomocí 
státních orgánů nelze považovat za přípustné. 
Požadujeme napravit. Viz rovněž obecnou připomínku k 
části druhé. 
 

Akceptováno. 
Text byl upraven následovně: 
„provádí kontrolu při vstupu a dovozu potravin ze třetích 
zemí, přičemž je oprávněna využívat postupy a opatření 
uvedené v Oddílu III., Kapitole V., Hlavy II. a násl. přímo 
použitelného předpisu Evropské unie o úředních 
kontrolách,“. 

K části druhé, čl. III, bodu 13 návrhu (§ 3 odst. 3 písm. 
dd) a poznámka pod čarou č. 47): 
 
Část ustanovení za slovy „o spolupráci mezi 
vnitrostátními orgány47)“ považujeme za nadbytečné. 
Požadujeme ji vypustit. 
V poznámce pod čarou č. 47 je nutné doplnit za název 
nařízení 2017/2394 dovětek „v platném znění“, jelikož 
uvedené nařízení již bylo novelizováno (a to nařízením 
2018/302). 
 

Vysvětleno. 
Ustanovení bylo vypuštěno na základě připomínky 
Ministerstva průmyslu a obchodu. 
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 K části druhé, čl. III, bodu 14 návrhu (§ 3 odst. 3 písm. ff) 
a hh)): 
 
Pokud jde o nově navrhovaný § 3 odst. 3 písm. ff) zákona 
o SZPI, máme za to, že zde zakotvené pravidlo vyplývá 
pro inspekce přímo již z čl. 8 odst. 1 ve spojení s čl. 8 
odst. 3 nařízení 2017/625. Nařízení EU není, až na 
výjimky, dovoleno „opisovat“. Požadujeme vypustit.  
 
 
Pokud jde o nově navrhovaný § 3 odst. 3 písm. hh), 
uvádíme, že není možné zakotvit zveřejňování informací 
o ratingu jednotlivých provozovatelů na základě výsledku 
úřední kontroly či úředních kontrol ve smyslu čl. 11 odst. 
3 nařízení 2017/625, aniž by vnitrostátní právní předpis 
upravoval ratingová kritéria a ratingový postup splňující 
požadavky podle čl. 11 odst. 3 písm. a) resp. písm. b) 
uvedeného nařízení. Požadujeme § 3 odst. 3 písm. hh) 
vypustit, nebo doplnit úpravu vhodných ratingových 
kritérií a ratingového postupu. 
 

Vysvětleno. 
§ 3 odst. 3 písm. ff) 
Považujeme za nezbytné, aby toto ustanovení bylo 
výslovně upraveno v zákoně o SZPI. V poslední době se 
kontrolované osoby snaží získat informace, které by 
zásadně narušily inspekční činnost (např. přesná znění 
metod analýzy). Pro tyto účely považujeme výslovné 
uvedení v zákoně za vhodnější.  
 
 
Vysvětleno. 
§ 3 odst. 3 písm. hh) 
Není jasné, na základě jakého ustanovení je požadováno, 
aby ratingová kritéria a ratingový postup byl stanoven 
právním předpisem. Nařízení (EU) č. 2017/625 (čl. 11 odst. 
3) toto nestanoví. Domníváme se, že je dostatečné, aby 
toto bylo upraveno např. vnitřním předpisem, který bude 
veřejně přístupný.  
 

 K části druhé, čl. III, bodu 20 návrhu (§ 4 odst. 1 písm. h) 
až j)): 
 
Podmínky, za kterých lze uplatnit nové pravomoci podle § 
4 odst. 1 písm. h) a I), jsou stanoveny vágně a na úkor 
právní jistoty orgánu provádějícího kontrolu i 
kontrolovaných osob. Čl. 5 odst. 1 písm. a) nařízení 
2017/625 stanoví, že příslušné orgány …musí mít: 
zavedené postupy nebo opatření k zajištění účinnosti a 
přiměřenosti úředních kontrol a jiných úředních činnosti. 
Účinnost a přiměřenost úředních kontrol je však 
stanovením vágních podmínek výkonu pravomocí 
ohrožena pokud jde i podmínku „je-li to nezbytné“- kdy je 
to nezbytné, když můžu použít figuranta?; pokud jde 
např. o podmínku „ve výjimečných případech“ – co je to 

Akceptováno. 
Navrhovaná ustanovení § 4 odst. 1 písm. i) a § 4a byla 
vypuštěna. 
 
Navrhovaná ustanovení § 4 odst. 1 písm. h) a § 4b odst. 3 
jsou zásadní pro běžné kontroly, které SZPI provádí. 
Zejména se jedná o kontroly e-commerce. Po projednání 
s Ministerstvem vnitra byl text upraven následovně: 
 
§ 4 odst. 1 písm. h) – „využívat změněnou identitu zastírání 
skutečné totožnosti, je-li to nezbytné k provedení 
kontrolních úkonů,“ 
 
§ 4b odst. 3 – „Provozovatel, který provozuje poštovní službu 
nebo jinou doručovací službu, je povinen předat inspektorovi 
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výjimečný případ?) Máme proto za to, že je nutné 
podmínky výkonu pravomocí podle § 4 odst. 1 písm. h) a 
i) konkretizovat a tyto konkrétnější podmínky náležitě v 
důvodové zprávě odůvodnit. 
 
Pokud jde o pravomoc podle § 4 odst. 1 písm. j), 
postrádáme vyhodnocení s ohledem na požadavky 
nařízení 2016/679. Návrh mluví o „nahlížení v nezbytném 
rozsahu“ (co to je?), máme však za to, že není 
proporcionální, aby nahlížení mohlo týkat všech osob, 
které se podílejí na činnosti potravinářského podniku. 
Rovněž máme za to, že cíle sledovaného zakotvením 
uvedené pravomoci by bylo možné dosáhnout i jinak, 
nikoliv nutně nahlížením do zdravotnické dokumentace (o 
čem tak trochu svědčí i skutečnost, že uvedenou 
pravomoc předkladatel až do této doby nepovažoval za 
nezbytnou). Požadujeme vypustit, nebo upravit ve smyslu 
shora uvedených úvah. 
 

zásilku, kterou inspektor objednal na základě změněné 
identity s využitím zastírání skutečné totožnosti podle § 4 
odst. 1 písm. h). Inspektor je povinen se provozovateli 
podle věty první prokázat průkazem inspekce a listinou, 
která dokládá zastření jeho skutečné totožnosti.“. 
 
Důvodová zpráva byla doplněna. 
 
 

 K části druhé, čl. III, bodu 30 návrhu (§ 5 odst.1 písm. i)): 
 
Způsoby výkonu státní moci musí být vymezeny tak, aby 
byla respektována zásada, že státní moc se vykonává 
pouze způsoby, který stanoví zákon. Tak tomu ale není, 
je-li pravomoc vymezena pouze odkazem na čl. 137 a čl. 
138 nařízení 2017/625, jelikož čl. 138 odst. 2 stanoví 
pouze demonstrativní výčet opatření, které je možné 
provést. Je nutné výslovně doplnit, která další opatření 
lze ještě provádět, aby bylo vymezení pravomoci ve 
výsledku taxativní. 
 

Vysvětleno. 
Čl. 138 odst. 2 stanoví, že příslušné orgány přijmou veškerá 
opatření, která považují za vhodná k zajištění souladu 
s pravidly uvedenými v čl. 1 odst. 2. Není možné dopředu 
vymezit všechna možná opatření, která může být 
v budoucnu nezbytné přijmout. Takové zúžení v zákoně 
o SZPI by bylo v rozporu s účelem čl. 138 nařízení (EU) 
č. 2017/625. Bylo nicméně upraveno znění předmětného 
ustanovení. 
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K části druhé, čl. III, bodu 44 návrhu (§ 7 odst. 2): 
 
Ve shora uvedeném ustanovení požadujeme vypustit 
slova „právního“ před slovy „předpisu Evropské unie o 
úředních kontrolách“. 
 

Akceptováno. 
Byl použit normativní odkaz „nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2017/625“. 

K části třetí, čl. V návrhu (§ 38 odst. 3 písm. m)) a části 
čtvrté, čl. VI návrhu (§ 53 odst. 1 písm. l)): 
 
Okruh informací (osobních údajů) chráněných bankovním 
tajemstvím nebo povinností mlčenlivosti podle daňového 
řádu, které má být možné zpřístupnit SZPI, je vymezen 
příliš vágně. To nepřispívá ochraně osobních údajů, ani 
právní jistotě (což je s to ohrozit samotnou účinnost 
kontrol). Lze-li údaje vymezit konkrétněji, a z důvodové 
zprávy máme dojem, že to možné je, je nutné omezit 
zpřístupnění na okruh informací vymezených konkrétněji. 
Rovněž požadujeme provést v důvodové zprávě 
zhodnocení ve vztahu k požadavkům nařízení EU 
2016/679 týkajícího se ochrany fyzických osob v 
souvislosti se zpracováním osobních údajů. 
 

Částečně akceptováno, vysvětleno. 
Považujeme úpravu k zákonu o bankách za dostatečně 
konkrétní. Banka poskytne SZPI pouze údaje, které umožní 
kontrolovanou osobu ztotožnit, tak aby s ní mohlo být 
vedeno kontrolní nebo správní řízení.  
 
§ 3 odst. 3 písm. m): „Státní zemědělské a potravinářské 
inspekce v případě potřeby ztotožnit kontrolovanou nebo 
povinnou osobu při výkonu kontroly podle zákona o Státní 
zemědělské a potravinářské inspekci, a to pouze v rozsahu 
nezbytně nutném.“ 
 
Novela daňového řádu byla vypuštěna. 

 
Úřad vlády ČR – 
vedoucí Úřadu vlády 
ČR 
 

 
Bez připomínek. 
 

 

 
Úřad pro ochranu 
hospodářské soutěže 
 

 
Bez připomínek. 
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Český úřad 
zeměměřičský a 
katastrální 
 

 
Bez připomínek. 
 

 

 
Úřad průmyslového 
vlastnictví 
 

 
Bez připomínek. 
 

 

 
Český statistický 
úřad 
 

 
Bez připomínek. 
 

 

 
Český 
telekomunikační úřad 
 

 
Bez připomínek. 
 
 

 
 

 
Státní úřad pro 
jadernou bezpečnost 
 

 
Zásadní připomínka: 
1. K bodu 16 (změna § 4 odst. 4) 
Navrhujeme novelizační bod formulovat s následujícími 
úpravami: 
 
„16. V § 4 odstavec 4 zní: 
 
„(4) Žádost podle odstavce 3 musí obsahovat jméno, 
příjmení, datum narození a místo pobytu žadatele, jde-li o 
fyzickou osobu, případně jméno, příjmení, datum 
narození a místo pobytu odpovědného zástupce žadatele, 
je-li ustanoven, nebo obchodní firmu a její sídlo, 
identifikační číslo osoby, jméno, příjmení a místo pobytu 
osoby, která je statutárním orgánem právnické osoby, 
nebo osob, které jsou jeho členy, jde-li o právnickou 
osobu, adresu ozařovny a úředně ověřený podpis 
žadatele, předmět a rozsah činnosti, pro kterou je 

Akceptováno. 
Text byl upraven. Ve vazbě na připomínky Ministerstva 
vnitra bylo ustanovení dále zjednodušeno, tak aby 
provozovatel potravinářského podniku nebyl zatěžován 
v případě, kdy si SZPI může informace vyžádat od SÚJB:  
 
„(4) Žádost podle odstavce 3 obsahuje kromě obecných 
náležitostí též jméno, příjmení, datum narození a místo 
trvalého pobytu odpovědného zástupce fyzické osoby, je-li 
ustanoven, jméno, příjmení a místo pobytu osoby, která je 
statutárním orgánem právnické osoby nebo jejím členem, 
adresu ozařovny, úředně ověřený podpis žadatele, předmět a 
rozsah činnosti, pro kterou je schválení žádáno, způsob jejího 
zabezpečení a zdůvodnění technologické potřeby ozařování 
potravin. Žádost podle odstavce 3 musí být doložena 
analýzou rizik a kritických kontrolních bodů možného 
porušení zdravotní nezávadnosti potravin podle nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004, v platném 
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schválení žádáno, místo provozování činnosti, způsob 
jejího zabezpečení a zdůvodnění technologické potřeby 
ozařování potravin. Žádost podle odstavce 3 musí být 
doložena povolením Státního úřadu pro jadernou 
bezpečnost k nakládání se zdrojiem ionizujícího záření, 
včetně a kopií rozhodnutí o schválení typu typového 
schválení zdroje ionizujícího záření, je-li vyžadováno, 
analýzou rizik a kritických kontrolních bodů možného 
porušení zdravotní nezávadnosti potravin podle nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004, 
specifikací zdrojů ionizujícího záření, sanitačním řádem 
a dokumentací podle odstavce 2.“.“. 
 
Odůvodnění: 
Zákon č. 263/2016 Sb. atomový zákon, zavedl některé 
nové právní přístupy k problematice využívání 
ionizujícího záření, které by měly být reflektovány rovněž 
zněním zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a 
tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých 
souvisejících zákonů, resp. jeho novely. 
Předně je vhodné přizpůsobit dikci znění atomového 
zákona. Ten nově ve svém § 9 odst. 2 písm. f) hovoří o 
„povolení k nakládání se zdrojem ionizujícího záření“, 
tedy užívá singuláru, a to i důsledně dále v textu. 
Dále nově § 137 a násl. atomového zákona zásadně 
hovoří o „schválení typu (výrobku; zdroje ionizujícího 
záření)“, nikoli o „typovém schválení“ (což je starší institut 
zákona č. 18/1997 Sb.). Starší dikce již není atomovou 
legislativou vůbec využívána. 
Z obsahového hlediska by pak mělo být zohledněno, že 
schválení typu je prováděno rozhodnutím SÚJB. Toto 
rozhodnutí je ovšem vydáváno dovozci nebo výrobci 
zařízení, nikoli jeho uživateli. Uživatel je povinen při 
používání zdroje ionizujícího záření toto rozhodnutí 
respektovat a zpravidla má toto rozhodnutí (jeho kopii) k 
dispozici, není však jeho adresátem. Proto fakticky 

znění, specifikací zdrojů ionizujícího záření, sanitačním 
řádem a dokumentací podle odstavce 2 písm. b). Inspekce si 
v případě podání žádosti vyžádá od Státního úřadu pro 
jadernou bezpečnost povolení k nakládání se zdrojem 
ionizujícího záření a kopii rozhodnutí o schválení typu zdroje 
ionizujícího záření, je-li vyžadováno.“. 
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nemívá k dispozici ani jeho úředně ověřenou kopii. 
Zákonný požadavek na předložení vlastního rozhodnutí o 
schválení typu by tedy byl příliš striktní. 
Dále je nutno zohlednit, že schválení typu není 
vyžadováno u všech zdrojů ionizujícího záření a že 
atomový zákon ve svém § 137 odst. 4 zakotvuje doložku 
vzájemného uznávání. U zdrojů pocházejících ze zemí 
Euratomu, ESVO nebo EHP lze tedy předpokládat, že 
schválení typu vůbec nebude probíhat. V některých 
případech tedy nebude možné schválení typu spolu se 
žádostí doložit, což by mělo být vyjádřeno alespoň slovy 
„je-li vyžadováno“. 
V neposlední řadě je žádoucí dodržovat konzistenci 
legálních pojmů a respektovat, že se vždy jedná o zdroje 
záření „ionizujícího“. 
 

 
Nejvyšší kontrolní 
úřad  
 

 
Bez připomínek. 
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Hospodářská komora 
ČR 
 
 

 
A. Zásadní konkrétní připomínky k zákonu o 
potravinách a tabákových výrobcích 
1. Připomínka k bodu 9, ustanovení § 3 písm. q) 
Požadujeme dotčené písmeno upravit následovně: 
„q) neprodleně vyřadit z dalšího uvádění na trh, odděleně 
umístit a připojit informaci o vyřazení vyřazené potraviny 
řádně a viditelně označit.“. 

Odůvodnění: 
Z předloženého návrhu není zřejmé, co znamená 
„vyřazení potravin“. Z důvodu právní jistoty navrhujeme 
explicitní vyjádření přímo v zákoně.  
 

Vysvětleno. 
Dotčené ustanovení je návětím písmene q) v jehož bodech 
1 až 5 jsou identifikovány právě potraviny, které 
provozovatel potravinářského podniku musí vyřadit, tj. 
„vyřazené potraviny“. Návětí proto není ukončeno tečkou, 
ale navazuje na následující body 1až 5. 
V této souvislosti byla zpřesněna důvodová zpráva, ze které 
vyplývá, že „vyřazením“ se rozumí oddělené umístění 
potraviny a připojení informace o jejím vyřazení.  
V § 3 odst. 1 písm. q) se zpřesňuje povinnost provozovatele 
potravinářského podniku odděleně umístit vyřazené potraviny 
s připojením doplňkové informace o této skutečnosti.  
V současné době stávající ustanovení přímo nespecifikuje 
jakým způsobem má provozovatel potravinářského podniku 
s vyřazenými potravinami dle § 3 odst. 1 písm. q) zákona 
nakládat. Zpřesněním uvedeného ustanovení se stanovuje 
způsob, jak identifikovat vyřazené potraviny v provozovnách 
a také předejít a zabránit opětovnému uvedení takových 
potravin na trh. Vyřazené potraviny se oddělně umístí a 
označí tak, aby z tohoto označení pro všechny zaměstnance 
potravinářského provozu jasně vyplývalo, že se jedná o 
potraviny, které dále nesmí být uváděny na trh (např. cedulí, 
přesunutím potravin do vyhrazeného prostoru, který je pro 
tyto potraviny vyhrazen a takto označen apod.). 
Původní návrh také nepožaduje samotné označení 
potravin, ale pouze připojení informace, že se jedná o 
potraviny vyřazené. Označení potravin dle návrhu HK by 
bylo přísnějším opatřením, kdy by každá potravina musela 
být na obalu doznačena. 
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 2. Připomínka k bodu 11, ustanovení § 3 písm. r) 
Požadujeme dotčené písmeno upravit následovně: 
„r) zabezpečit, aby ve všech fázích uvádění potraviny na 
trh byl k dispozici doklad o původu zboží byly splněny 
požadavky nařízení Komise (EU) č. 931/2011; 
v ostatních případech musí zabezpečit, aby byl k dispozici 
doklad o původu zboží s uvedením označení šarže, nebo 
není-li právním předpisem upravujícím potraviny 
vyžadováno označení šarže, s uvedením označení 
dodávky nebo zásilky a bez zbytečného odkladu ho 
předložit orgánu dozoru na jeho žádost; ve fázi přepravy 
potraviny musí být doklad o původu zboží k dispozici a 
musí být okamžitě předložen orgánu dozoru na jeho 
žádost,“. 

Odůvodnění: 
Požadavek, aby v dokladu o původu zboží byla uvedena i 
informace o šarži potraviny, je v praxi nerealizovatelný. 
Pro velkoobchody toto není v praxi proveditelné. 
Znamenalo by to tisknout informace o šaržích na 
dodacích listech / fakturu v každém B2B prodeji. Pokud 
nejsou data o šaržích k dispozici jako součást EAN kódu, 
což není na trhu téměř nikde, musely by se zadávat do 
faktur u pokladny ručně. Trh na změnu od klasických 
13timístných EAN kódů na EANy 128 či databary není 
přípraven, resp. by to znamenalo obrovské a fakticky 
zbytečné investice ve všech sférách. 
Zcela neoprávněně to přidává administrativní zátěž 
podnikatelům, zvláště malým a středním výrobcům 
potravin. Jde nad rámec povinností daných 
potravinářskou legislativou EU. Zvláštní předpisy stanoví, 
které potraviny je nutné provázet doklady i s uvedením 
šarže. U všech ostatních potravin je nepřijatelné 
vyžadovat toto na dodacích listech. Je povinností 
dodavatele zajistit sledovatelnost výrobků, ale není 
možné to vymáhat takovouto administrativní cestou, zcela 
odtrženou od reality.  
 

Vysvětleno. 
Bod 11 byl z návrhu vypuštěn. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNB9UCY5A9)



 99   

 3. Připomínka k bodu 19, ustanovení § 6 odst. 
1písm. c) 
Požadujeme ponechat stávající znění: 
„c) jména a příjmení nebo názvu anebo obchodní firmy a 
adresy sídla provozovatele potravinářského podniku, 
který potravinu vyrobil, u nápoje obsahujícího více než 
20 % objemových alkoholu“. 
Odůvodnění: 
Navrhujeme ponechat stávající stav. Za výrobek nese 
odpovědnost subjekt, který nechal potravinu vyrobit. 
Uvedení výrobce na etiketě výrobku by mělo být výlučně 
dobrovolným rozhodnutím mezi objednavatelem výrobku 
a výrobcem, nemělo by být nařízeno zákonem. 
Pokud by nebylo možné ponechání původního textu, tak 
navrhujeme stanovení dostatečně dlouhého přechodného 
období, které umožní prodejcům výrobků vlastních 
značek výrobu nových obalů s potřebným označením 
výrobce (např. minimálně 2 roky, nebo do spotřebování 
stávajících obalů). 

 

Akceptováno. 
Text ustanovení § 6 odst. 1 písm. c) zákona byl ponechán 
v původním znění. 

 B. Zásadní konkrétní připomínky k zákonu o Státní 
zemědělské a potravinářské inspekci 
1. Připomínka k bodu 6, ustanovení § 3 odst. 3 
písm. b) 
Požadujeme změnu části textu bodu 4 b) a zařazení 
nového bodu 5, následovně: 
 „b) provádí rozbory vzorků nebo zajišťuje provedení 
rozborů vzorků a přípravu vzorků pro doplňující odborný 
posudek druhé odborné stanovisko, a to v případě 

 5. bylo-li rozborem zjištěno, že zemědělské výrobky, 

Vysvětleno. 
SZPI standardně sděluje výsledky laboratorních rozborů 
kontrolovaným osobám bez zbytečného odkladu. V případě 
zjištění týkajících se bezpečnosti potravin a zdraví lidí je 
vnitřním předpisem SZPI nastaveno, aby inspektor 
kontaktoval kontrolovanou osobu telefonicky či jiným 
způsobem neprodleně po obdržení laboratorního protokolu. 
Laboratorní protokol musí být v takových případech 
doručen kontrolované osobě neprodleně po obdržení tohoto 
protokolu inspektorátem. 
  
Vyhotovení laboratorního protokolu v mnoha případech 
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potraviny nebo tabákové výrobky nesplňují 
požadavky stanovené zvláštními právními předpisy3), 
přímo použitelnými předpisy Evropské unie3a) nebo 
mezinárodními smlouvami7), je o tomto stavu 
neprodleně informován statutární orgán kontrolované 
osoby podle obchodního rejstříku, nebo tímto 
orgánem určená osoba, nejpozději však do 3 
pracovních dnů ode dne, kdy bylo rozborem zjištěno, 
že zemědělské výrobky, potraviny nebo tabákové 
výrobky nesplňují požadavky stanovené zvláštními 
právními předpisy3), přímo použitelnými předpisy 
Evropské unie3a) nebo mezinárodními smlouvami, 
způsobem umožňujícím dálkový přenos dat.“ 
Odůvodnění:  
Navrhovaná změna má přispět k tomu, aby zdravotně 
závadné a falšované potraviny byly ihned staženy 
z prodeje. Nynější podoba zákona tuto povinnost 
neukládá a kontrolovaná osoba je v některých případech 
o závažném problému informována i několik týdnů po 
provedení rozborů.  
 

vyžaduje i jeho další kontrolu případně nutnost úředně 
ověřeného překladu v případě, že se jedná o protokoly ze 
zahraničních laboratoří.  
 
S nevyhovujícím kontrolním zjištěním se standardně pojí i 
ukládání opatření, kterým je odstraňován nevyhovující stav. 
Aby tento byl řádně odstraněn, je nezbytné, aby se tak dělo 
dle příkazů inspektora, což není možné zajistit, pokud 
budou výsledky laboratorních rozborů sděleny kontrolované 
osobě v předstihu.  
 
Nastavení jakékoliv lhůty pro tuto činnost tak považujeme 
za nemožné.   
 

 2. Připomínka k bodu 22, k ustanovení § 4b odst. 2 
Požadujeme upravit dotčené ustanovení, a to následovně: 
„(2) Pokud inspektor doručuje stejnopis protokolu o 
kontrole na místě, doručí jej předáním stejnopisu jeho 
písemného vyhotovení kontrolované osobě, a to členovi 
jejího statutárního orgánu, fyzické osobě podnikající, 
nebo jimi určené osobě zaměstnanci kontrolované osoby 
nebo jiné fyzické osobě, která vykonává nebo 
zabezpečuje činnosti kontrolované osoby související s 
předmětem kontroly. Pokud je během kontroly 
přítomen pouze zaměstnanec kontrolované osoby 
nebo jiné fyzické osoby, která vykonává nebo 

Vysvětleno. 
S návrhem úpravy není možné souhlasit. Navrhovaná 
úprava by zásadně nabourala činnost SZPI, tím, že by 
došlo k zásadnímu ztížení řádného doručení protokolu a 
opatření. Cílem úpravy je zajistit, aby nevznikaly obstrukce 
při provádění kontroly a doručování kontrolních zjištění, což 
v konečném důsledku má vliv na odstraňování 
protiprávního stavu. Není možné dát do dispozice 
kontrolované osoby účelové určení osoby, kterým je možné 
protokol a opatření doručovat. Často se jedná o 
provozovatele, kteří mají desítky provozoven v rámci celé 
České republiky.  
Dodatečné doručování protokolu do datové schránky není 
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zabezpečuje činnosti kontrolované osoby související 
s předmětem kontroly, doručí se rovněž protokol do 
datové schránky kontrolované osoby.“. 
Odůvodnění:  
Navrhovaná změna má zabránit tomu, aby byl protokol 
předán řadovému zaměstnanci, který je určen pro jinou 
činnost, a nejsou na něj kladeny takové nároky na 
vzdělání, jako na státní zaměstnance ve služebním 
poměru. Pokud bude v nepřítomnosti člena statutárního 
orgánu nebo fyzické osoby protokol zaslán do datové 
schránky kontrolované osoby, bude vždy zajištěna řádná 
informovanost odpovědných osob. 
 

nezbytné. Úprava dodatečného informování je stanovena u 
„celostátního“ opatření podle § 5 odst. 3, kde je to však 
důvodné. Jedná-li se o běžný protokol/opatření, které řeší 
konkrétní provozovnu, není toto nezbytné. Je na 
kontrolované osobě, aby si nastavila vnitřní toky informací.  
 

 3. Připomínka k bodu 34 a 35, ustanovení § 5 odst. 2 
Požadujeme dotčený odstavec upravit následovně: 
„(2) Opatření podle odstavce 1 se vždy vydává jako první 
úkon v řízení. Pokud inspektor toto opatření vydá na 
místě, oznámí jej předáním stejnopisu jeho písemného 
vyhotovení kontrolované osobě, a to členovi jejího 
statutárního orgánu, fyzické osobě podnikající, nebo 
jimi určené osobě zaměstnanci kontrolované osoby nebo 
jiné fyzické osobě, která vykonává nebo zabezpečuje 
činnosti kontrolované osoby související s předmětem 
kontroly. Pokud je během kontroly přítomen pouze 
zaměstnanec kontrolované osoby nebo jiné fyzické 
osoby, která vykonává nebo zabezpečuje činnosti 
kontrolované osoby související s předmětem 
kontroly, doručí se rovněž protokol do datové 
schránky kontrolované osoby. 
Pokud osoba podle věty druhé stejnopis písemného 
vyhotovení odmítne převzít, nebo jiným způsobem 
znemožní jeho předání, vyznačí se tyto skutečnosti do 
stejnopisu učiní se o této skutečnosti záznam do spisu 
a opatření se považuje za oznámené. Vyžadují-li to 

Vysvětleno. 
S návrhem úpravy není možné souhlasit. Navrhovaná 
úprava by zásadně nabourala činnost SZPI, tím, že by 
došlo k zásadnímu ztížení řádného doručení protokolu a 
opatření. Cílem úpravy je zajistit, aby nevznikaly obstrukce 
při provádění kontroly a doručování kontrolních zjištění, což 
v konečném důsledku má vliv na odstraňování 
protiprávního stavu. Není možné dát do dispozice 
kontrolované osoby účelové určení osoby, kterým je možné 
protokol a opatření doručovat. Často se jedná o 
provozovatele, kteří mají desítky provozoven v rámci celé 
České republiky.  
Dodatečné doručování protokolu do datové schránky není 
nezbytné. Úprava dodatečného informování je stanovena u 
„celostátního“ opatření podle § 5 odst. 3, kde je to však 
důvodné. Jedná-li se o běžný protokol/opatření, které řeší 
konkrétní provozovnu, není toto nezbytné. Je na 
kontrolované osobě, aby si nastavila vnitřní toky informací.  
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okolnosti případu, lze opatření oznámit osobě podle věty 
druhé postupem podle § 143 odst. 2 správního řádu. Je-li 
opatření vydávané na základě protokolu o kontrole nebo 
jiného kontrolního dokumentu obsahujícího kontrolní 
zjištění podle kontrolního řádu postačí v odůvodnění 
uvést pouze odkaz na tento protokol o kontrole nebo jiný 
kontrolní dokument.“. 
Odůvodnění:  
Navrhovaná změna má zabránit tomu, aby byl protokol 
s uloženým opatřením byl předán řadovému zaměstnanci, 
který je určen pro jinou činnost, a nejsou na něj kladeny 
takové nároky na vzdělání, jako na státní zaměstnance ve 
služebním poměru. Pokud bude v nepřítomnosti člena 
statutárního orgánu nebo podnikající fyzické osoby 
protokol zaslán do datové schránky kontrolované osoby, 
bude vždy zajištěna řádná informovanost odpovědných 
osob. Navrhované řešení má zásadní a pozitivní přínos 
pro ochranu zdraví a dalších zájmů spotřebitele, protože 
se všechny potřebné údaje o provedené kontrole 
dostanou ke kompetentním osobám v rámci kontrolované 
osoby. 
 

 4.  Připomínka k ustanovení § 11 

Požadujeme vložit do dotčeného ustanovený nový odst. 
5, a to následovně: 
„(5) Pokud zemědělský výrobek, který nevyhověl 
kontrolovaným požadavkům uvedeným v § 3, nebyl 
vyprodukován (vyroben) kontrolovanou osobou, se 
kterou je zahájeno správní řízení, stává se také 
účastníkem řízení dodavatel kontrolované osoby 
(výrobce) zemědělského výrobku, pokud o to požádá 
do 5 dnů od zahájení správního řízení.“. 
Odůvodnění: 
Pokud prodejce obdrží pokutu za výrobek, kde je chyba 

Vysvětleno. 
Správní soudy opakovaně uvedly, že osoba, která dodala 
nevyhovující potravinu účastníkovi řízení, se kterým je 
vedeno řízení o správním deliktu souvisejícím s touto 
potravinou, není dotčenou osobou a nemůže být účastníkem 
řízení. K této situaci se vyjádřil například Nejvyšší správní 
soud v rozsudku č.j. 5 As 80/2014 – 33. Opakovaně bylo 
potvrzeno, že vydáním rozhodnutí o správním deliktu a 
uložením pokuty jiné osobě než výrobci potraviny, nevzniká 
ani nehrozí výrobci potraviny přímé dotčení na právech nebo 
povinnostech ve smyslu § 27 odst. 2 správního řádu. Zákon o 
potravinách vychází z koncepce přestupku spáchaného 
provozovatelem potravinářského podniku, v daném případě 
prodejcem potraviny, přičemž výhradně pachateli přestupku – 
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na straně dodavatele, nemůže se nyní dodavatel stát 
přímo účastníkem řízení. Mnoho dodavatelů o to SZPI 
žádá, ale ta to vždy zamítne, protože tak to vyplývá ze 
současných předpisů i judikatury, včetně nálezu 
Ústavního soudu. V zájmu výrobců, ale i spotřebitelů, je 
prosadit, aby výrobce, který je přímo pokutou uloženou 
obchodníkovi dotčen na svých právech, mohl být také 
účastníkem řízení a správní orgán neměl možnost tuto 
žádost výrobce odmítnout. 

provozovateli potravinářského podniku jako prodejci potraviny 
– může být v daném řízení uložena pokuta. 
Zákon č. 250/2016 Sb. neumožňuje pro řízení o přestupku 
žádný typ účastníka, který by vyhovoval požadované situaci. 
Skutková podstata přestupku, který byl zjištěn u určité 
kontrolované osoby, směřuje výhradně na tuto osobu pro 
porušení povinnosti této osoby. Další subjekt, který byl 
výrobcem nebo dodavatelem nemůže být do takového řízení 
zahrnut.  

 C. Zásadní konkrétní připomínka ke stávajícímu 
zákonu o potravinách a tabákových výrobcích 
1.  Připomínka k ustanovení § 9b 
Navrhujeme dotčené ustanovení upravit následovně: 
„(1) Při uvádění potraviny na trh lze poskytnout informaci 
slovy „česká potravina", grafické znázornění stanovené 
prováděcím právním předpisem nebo jinou informaci 
zejména slovní, obrazovou nebo grafickou naznačující, že 
země původu potraviny je Česká republika, pokud  

a) pokud 100 % všech složek celkové hmotnosti 
nezpracované potraviny, vinařských produktů47) nebo 
mléka pochází z České republiky, a prvovýroba48), 
porážka zvířat a všechny fáze výroby proběhly na území 
České republiky, nebo  

b) pokud součet hmotnosti složek pocházejících z České 
republiky tvoří nejméně 75 % celkové hmotnosti všech 
složek stanovené v okamžiku jejich použití při výrobě 
potraviny jiné než uvedené v písmeni a) a výroba 
proběhla na území České republiky; přidaná voda se 
nezapočítává do celkové hmotnosti všech složek, nebo 

c) v případě potravin stanovených dle prováděcího 
právního předpisu, jejichž výroba proběhla na území 
České republiky.  

Akceptováno. 
Text byl zpřesněn dle návrhu a zpracován jako nový 
novelizační bod. 
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 (2) Při uvádění potraviny na trh lze poskytnout informaci 
slovy „vyrobeno v České republice“ „výrobce:" nebo 
slovy, která mají pro spotřebitele stejný význam, pokud 
výroba proběhla na území České republiky., s uvedením 
jména a příjmení nebo názvu anebo obchodní firmy a 
adresy sídla provozovatele potravinářského podniku, 
který potravinu vyrobil. Pokud země sídla 
provozovatele potravinářského podniku, který 
potravinu vyrobil, není totožná se zemí, ve které 
potravinu vyrobil, uvede se také adresa provozovny 
v dané zemi. 
(3) Označení podle odstavce 1 písm. b) a odstavce 2 
nelze použít pro vinařské produkty.“.  

Odůvodnění: 
Nová definice by měla umožnit označit jako "české" i ty 
výrobky, kde je určitá surovina nedostupná (nelze ji v ČR 
vypěstovat), ale zároveň je podstatná přidaná hodnota 
daného výrobku realizována v ČR (např. kakaové boby – 
čokoládové výrobky). 
Na odborných fórech, a to i ze strany Ministerstva 
zemědělství, Potravinářské i Agrární komory, byla 
opakovaně prezentována potřeba novelizace tohoto 
paragrafu, zejména z důvodu, že jeho současná podoba 
je velmi striktní a svazující a neumožňuje s ohledem na 
zemědělskou produkci v ČR u řady výrobků použít 
označení „česká potravina“.  
Nová definice by měla umožnit tuzemským výrobcům v 
širší míře (ale přitom smysluplně a pravdivě) používat 
označení "česká potravina", obchodníkům i státu dát 
možnost vhodně propagovat český původ potraviny a 
spotřebitelům poskytnout jasnou a spolehlivou informaci. 
To by mělo napomoci v rozumné míře zvyšovat podíl 
českých potravin v nabídce obchodů. 
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 D. Zásadní konkrétní připomínka ke stávajícímu 
znění zákona o Státní zemědělské a potravinářské 
inspekci 
1. Připomínka k ustanovení § 3 odst. 3, písm. a) 
Požadujeme doplnit dotčené písmeno a to následovně:  
 „(3) Inspekce při plnění úkolů podle tohoto zákona a 
podle zvláštních zákonů3) 

a) ukládá pokuty podle tohoto zákona a podle 
zvláštních zákonů, o přestupcích rozhoduje 
inspektorát. O odvolání proti rozhodnutí o přestupku 
rozhoduje ústřední inspektorát. Inspektor SZPI může 
vydat příkaz na místě.“. 
Odůvodnění:  
Navrhovaná úprava má umožnit inspektorům SZPI uložit 
příkaz ve smyslu § 90 z. č. 20/2016 Sb. na místě. 
Smyslem tohoto návrhu uložit sankci přímo na místě je 
pozitivní dopad na snížení administrativní zátěže SZPI 
díky odpadnutí zahájení a vedení správních řízení s 
rozhodnutím. 

Vysvětleno. 
SZPI nepovažuje ukládání pokut ze strany inspektora za 
vhodné. Sjednocovat rozhodovací praxi je velice náročný 
úkol i ve vztahu k vedení jednotlivých inspektorátů, kterým 
je svěřeno rozhodování o přestupcích. Dosažení tohoto 
úkolu by bylo v případě více než 300 inspektorů nereálné. 
Navíc možnost ukládání pokut ze strany inspektora 
považujeme za významné korupční riziko. Inspektor SZPI 
se tudíž zabývá pouze kontrolním zjištěním a jeho 
případnou nápravou. 

 E. Doporučující připomínka 
1. Doporučujeme změnit oficiální METODIKU PRO 
UDĚLOVÁNÍ ZNAČKY „KLASA“ 
(https://www.eklasa.cz/uploads/asset/klasa-2018-
metodika.pdf) 
tak, aby výrobkům distribuovaným pod privátní značkou 
obchodních řetězců mohla být udělena značka „Klasa“. 

Vysvětleno. 
METODIKA PRO UDĚLOVÁNÍ ZNAČKY „KLASA“ není 
předmětem zákona o potravinách, připomínka nicméně 
bude podkladem pro jednání určené problematice schémat 
kvality v ČR. 

Agrární komora ČR Členská základna uvítala ustanovení, které do zákonu 
110/1997 sb. zavedla novela realizovaná zákonem 
180/2016 sb., která v § 9b odst. 1 stanovuje požadavky 
na potraviny označené jako české nebo označené 
graficky způsobem, který naznačuje původ v České 
republice. Zároveň však tato novela vložila mezi 

Vysvětleno. 
V případě ochranné známky „Český výrobek Garantováno 
Potravinářskou komorou ČR“ bylo stanoveno přechodné 
období na dobu 3 let ode dne nabytí účinnosti, tj. přechodné 
období vyprší dne 7. 9. 2019.    
Pokud jde o „České cechovní normy“ není primárním cílem 
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přechodná ustanovení opatření, které stanovuje výjimku z 
tohoto pravidla. Konkrétně se jedná o výjimku pro 
potraviny spadající pod označení „Český výrobek 
Garantováno potravinářskou komorou ČR“ a „České 
cechovní normy“.  
Vzhledem k tomu, že jak „Český výrobek Garantováno 
potravinářskou komorou ČR“, tak i „České cechovní 
normy“ obsahují v logu českou vlajku, považujeme to za 
velmi podstatné prolomení § 9b odst. 1, které může vést 
k matení spotřebitelů a evokovat dojem, že potraviny 
takto označené jsou vyrobeny v ČR a z tuzemských 
surovin.  
Zájmem členské základny a členských společenstev 
sdružených v Agrární komoře není zasahovat do systému 
cechovních norem, které mají ve vztahu ke kvalitě 
potravin velmi pozitivní účinek. Na druhou stranu je třeba 
zabránit matení zákazníka. Cechovní norma by měla 
vypovídat o kvalitativním složení výrobku nebo o jeho 
výrobních postupech. To nijak nesouvisí s geografickým 
místem výroby či původu surovin. Dokladem toho je celá 
řada výrobků, jimž byla udělena známka Česká cechovní 
norma, přičemž se v nich suroviny vyprodukované v ČR 
prakticky nenacházejí.  
Jsme přesvědčeni, že z tohoto důvodu by měla být 
přechodná ustanovení zrušena. Zároveň však nic nebrání 
tomu, aby výrobek nesl obě označení, pokud splní jak 
pravidla „České cechovní normy“, tak pravidla „České 
potraviny“. Pokud však splní „pouze“ pravidla norem, 
neměla by se na obale vyskytovat česká vlajka. 
V rámci novely zákon proto členská základna AK ČR 
žádá o nápravu této situace a odstranění výše zmíněných 
přechodných ustanovení. Jejich existence jde přímo proti 
duchu ustanovení § 9b zákona 110/1997 sb. a proti 
transparentnosti označování potravin. 

této značky odkazovat na původ potraviny z České republiky, 
ale jedná se o systém norem stanovující kvalitativní 
parametry  dané potraviny. Cechovní normy rovněž stvrzují, 
že firma vyrábí dle určeného technologického postupu. Z 
norem dále vyplývají nadstandardní parametry, kterými se 
daná potravina liší od jiných srovnatelných potravin 
uváděných na trh. Česká cechovní norma má 
statut garantující systém kvality a výroby, nikoli původu 
potraviny. 
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Českomoravská 
konfederace 
odborových svazů 
 

 
1) V části první Změny zákona o potravinách a 

tabákových výrobcích požadujeme v bodě 37 (§ 15 
odst. 1) za slovo „aktualizuje“ doplnit slova „ve 
spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví, 
Ministerstvem obrany a Ministerstvem vnitra“. 

 
Odůvodnění: 
Všechna výše citovaná ministerstva, mají definovánu svoji 
roli v zabezpečení bezpečnosti potravin a rovněž budou 
mít své místo v případě implementace pohotovostních 
plánů, musí se tedy podílet i na jejich vypracování. Tento 
požadavek je zcela v souladu s článkem 115 Nařízením 
ES č.  2017/625, které v bodě 2 stanoví, že se 
v pohotovostních plánech pro potraviny a krmiva uvedou i 
příslušné orgány, které se na nich mají podílet, včetně 
jejich pravomocí a povinností a kanálů a postupů pro 
sdílení informací mezi nimi. Tuto připomínku považuje 
ČMKOS za zásadní.  
 

Akceptováno. 
Jedná se o § 15a písm. k), text byl upraven.  
 

 2) V části druhé Změny zákona o Státní zemědělské a 
potravinářské inspekci požadujeme bod 9 zrušit (§ 3 
odst. 3 písm. b) bod 4) 
Odůvodnění: 
Navrhované rozšíření kompetencí SZPI i na materiály a 
předměty pro styk s potravinami je nadbytečné, neboť 
stávající legislativou – zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně 
veřejného zdraví řeší tuto problematiku již nyní a kontrolní 
systém je fungující, jak zkonstatovala auditní mise 
Evropské komise – generálního ředitelství pro zdraví a 
ochranu spotřebitele č. 2010-8576, které posoudila 
systém kontrol pod Ministerstvem zdravotnictví jako 
vyhovující. Cituji: Regarding FCM ( food contact 
materials) , there is a system put in place by the MH( 
Ministry of health) for official control, which is generally in 
line with Community legislation. Zavedení této nové 

Částečně akceptováno, vysvětleno. 
SZPI má v souladu se zákonem o potravinách kompetenci 
kontrolovat požadavky na obaly a obalové materiály, které 
jsou určené pro styk s potravinami, které provozovatel 
potravinářského podniku používá při jejich výrobě, balení 
případně uvádění na trh. Jedná se o kontrolu přímo u 
provozovatele potravinářského podniku, nikoliv u výrobce 
takových obalů a obalových materiálů. V daném případě 
tedy jde jen o upřesnění ustanovení § 3 odst. 3 písm. b), tak 
aby zákon o SZPI byl v souladu s úpravou zákona č. 
110/1997 Sb., která SZPI svěřuje kompetenci kontrolovat, 
zda provozovatel potravinářského podniku používá obaly a 
obalové materiály, které jsou v souladu s nařízením o FCM. 
Tato úprava nebude mít žádný dopad na podnikatelskou 
sféru, když se jedná o činnost, která je SZPI zákonem již 
svěřena.   
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povinnosti nad těmito materiály a předměty by znamenalo 
zcela zbytečné výdaje na příjem pracovníků, kteří se touto 
problematikou budou zabývat, včetně jejich proškolení, 
ustanovení kontrolních laboratoří, jejich vybavení a 
proškolení zaměstnanců, za situace, kdy je dozor 
zabezpečen zcela vyhovujícím způsobem ze strany 
Ministerstva zdravotnictví. 
Požadujeme, aby uvedený bod byl odstraněn. Tuto 
připomínku považuje ČMKOS za zásadní. 
 

 
Text byl ve spolupráci s ČMKOS upraven následovně: 
 

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

4. vzorků odebraných materiálů a předmětů obalů a 
obalových materiálů přicházejících do styku 
s potravinami, a které již jsou ve 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,“. 

 
 

 3) V části druhé Změny zákona o Státní 
zemědělské a potravinářské inspekci požadujeme 
bod 20 zrušit (§ 4 odst. 1 písm. b)) 

S navrhovanou změnou zásadně nesouhlasíme, protože 
tato činnost patří do pravomoci krajských hygienických 
stanic, které zaměstnávají zdravotnické pracovníky 
s bohatými zkušenostmi z dlouholeté praxe. Státní 
zemědělská a potravinářská inspekce (dále SZPI) by 
musela zaměstnance pro tuto práci buď zaškolovat 
absolvováním akreditovaných kvalifikačních kurzů 
v ochraně a podpoře veřejného zdraví nebo přijímat zcela 
nové zaměstnance V důvodové zprávě se uvádí, že 
v rámci požadavků na osobní hygienu je stanoven zákaz 
osobě trpící chorobami přenášenými potravinami, nebo 
která je postižena např. infikovanými poraněními, kožními 
infekcemi, vředy nebo průjmy, obecně manipulovat 
s potravinami a vstupovat do jakékoliv oblasti, kde se 

Akceptováno. 
Ustanovení § 4 odst. 1 písm. j) bylo vypuštěno. 
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manipuluje s potravinami, pokud existuje jakákoliv 
možnost přímé nebo nepřímé kontaminace. Za účelem 
kontroly dodržování tohoto zákazu je dle důvodové zprávy 
zapotřebí, aby inspektoři SZPI byli oprávněni nahlížet do 
zdravotnické dokumentace osob, které se podílejí na 
činnosti provozovatele potravinářského podniku a 
pořizovat z ní výpisy a kopie. Tato činnost však patří do 
kompetence zaměstnanců krajských hygienických stanic, 
kterým právní předpisy navíc mimo jiné umožňují i 
v současnosti nahlížet do zdravotnické dokumentace.  
Z výše uvedeného vyplývá, že tato změna bude 
znamenat 1) zátěž pro státní rozpočet z důvodu přijímání 
nových zaměstnanců nově vykonávajících navrhované 
činnosti, příp. nutností absolvovat kvalifikační kurz 
k výkonu navrhované činnosti a 2) značný zásah do 
pravomocí krajských hygienických stanic, které se této 
oblasti dlouhodobě věnují, a v podstatě přesun jejich 
pravomocí do pravomocí ministerstva zemědělství. Tuto 
připomínku považuje ČMKOS za zásadní. 
 

 4) V části druhé Změny zákona o Státní zemědělské a 
potravinářské inspekci požadujeme bod 22 zrušit (§ 
4b odst. 1,2) 
 
Odůvodnění: 
Navrhovaná úprava jde nad rámec pravidel obsažených 
v zákoně č. 255/2012 Sb., o kontrole a jde proti duchu 
tohoto zákona, kdy sice povinná osoba je povinna 
umožnit provedení kontroly, ale veškerou zodpovědnost 
za provoz potravinářského podniku nese provozovatel 
tedy právnická a fyzická osoba podnikající. V tomto duchu 
jsou stanoveny i povinnosti provozovatelů potravinářských 
podniků v oblasti bezpečnosti potravin – viz například 
článek 17 Nařízení ES 178/2002, které stanoví:  
1. Provozovatelé potravinářských a krmivářských 
podniků ve všech fázích výroby, zpracování a distribuce 

Vysvětleno. 
Předmětná ustanovení nemají žádnou souvislost 
s odpovědností provozovatelů potravinářských podniků. Jde 
o procesní úpravu zahajování kontroly a doručování 
kontrolního materiálu. Cílem úpravy je zajistit, aby 
nevznikaly obstrukce při provádění kontroly a doručování 
kontrolních zjištění, což v konečném důsledku má vliv na 
odstraňování protiprávního stavu. Jedná se o zásadní 
úpravu nezbytnou pro ochranu zdraví a dalších zájmů 
spotřebitelů. 
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zajistí v podnicích, které řídí, aby potraviny a krmiva 
splňovaly požadavky potravinového práva, které se 
týkají jejich činnosti, a kontrolují plnění těchto požadavků.  
2. Členské státy zajišťují dodržování potravinového 
práva a sledují a ověřují, zda provozovatelé 
potravinářských a krmivářských podniků ve všech fázích 
výroby, zpracování a distribuce plní odpovídající 
požadavky potravinového práva.  
Požadujeme, aby uvedený bod byl z novely odstraněn. 
Tuto připomínku považuje ČMKOS za zásadní 
 

 5) V části druhé Změny zákona o Státní 
zemědělské a potravinářské inspekci 
požadujeme bod 25 zrušit (§ 5 odst. 1 písm. g) 
bod 1) 

 
Odůvodnění: 
Viz odůvodnění k připomínce č. 2. Tuto připomínku 
považuje ČMKOS za zásadní.  
 
 

Částečně akceptováno, vysvětleno. 
 
Viz vysvětlení k připomínce č. 2. 
 
Text byl ve spolupráci s ČMKOS upraven následovně: 
 

„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 
kontrolách nebo zvláštního právního předpisu35), a to 

1. při zjištění nebezpečných36) zemědělských výrobků, 
potravin nebo tabákových výrobků, nevyhovujících 
stěrů z míst, zařízení a předmětů anebo 
nevyhovujících předmětů a materiálů obalů a 
obalových materiálů přicházejících do styku s 
potravinami, nebo při podezření, že se jedná o 
nebezpečné zemědělské výrobky, potraviny nebo 
tabákové výrobky, tabákové výrobky nebo 
nevyhovující materiály a předměty obaly a 
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obalové materiály přicházející do styku 
s potravinami“. 

 6) V části druhé Změny zákona o státní zemědělské a 
potravinářské inspekci požadujeme bod 33 (§ 5) doplnit 
takto: 
„ V odstavci. 1 se na konci písm. a) doplňují body 7 a 8, 
které zní: 
 (1) Inspektor vydá opatření, kterým kontrolované 
osobě 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 
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.  
 a na konci odstavce 1 se doplňuje písm. l)   
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“  
 

Částečně akceptováno. 
Ustanovení § 5 odst. 1 písm. a) bod 8 bylo vypuštěno. 
 
Ustanovení § 5 odst. 1 písm. e) a § 5a byla ve spolupráci 
s Ministerstvem zdravotnictví upravena následovně: 
 
„1) Inspektor vydá opatření, kterým kontrolované osobě 
 
e)  pozastaví  
1. uvádění zemědělských výrobků nebo potravin na trh anebo 
distribuci nebo uvádění tabákových výrobků na trh při 
podezření, že nejsou bezpečné36), 
2. vstup do prostor potravinářského podniku, kde se 
manipuluje s potravinami, a manipulaci s potravinami 
pracovníkům osobám, které přicházejí do přímého styku 
s potravinami, při podezření, že došlo k nedodržení 
požadavku na osobní hygienu osob manipulujících s 
potravinami podle přílohy II kapitoly VIII bodu 2 přímo 
použitelného předpisu Evropské unie o hygieně potravin, 
a to v rámci podniku, pro který vykonávají práci, 
 

§ 5a 
(2) Inspektor vydá souhlas s uváděním na trh zemědělských 
výrobků nebo potravin, jejichž uvádění na trh bylo 
pozastaveno podle § 5 odst. 1 písm. e), s distribucí nebo 
uváděním na trh tabákových výrobků, jejichž distribuce nebo 
uvádění na trh bylo pozastaveno podle § 5 odst. 1 písm. e), 
nebo se vstupem a činností osob, kterým byly vstup 
nebo manipulace s potravinami pozastaveny podle § 5 
odst. 1 písm. e) bod 2, a to neprodleně, nejpozději však do 
15 dnů ode dne, kdy kontrolovaná osoba prokáže, že výrobky 
nebo potraviny jsou bezpečné nebo že osoba, které byl 
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a navrhované změny zrušit. 
 
Odůvodnění: 
Jedná se o rozpor se  základním zákonem č. 2/1969 Sb., 
o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní 
správy České republiky, který stanoví ústřední orgány a 
jejich kompetence. 
 
Uváděné odůvodnění k navrženým úpravám „předmětné 
ustanovení představuje adaptaci nařízení (EU) č. 
2017/625, které vyžaduje v čl. 5 odst. 1 písm. a), že 
„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“. V čl. 5 odst. 1 písm. g) je stanoveno, 
že „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“ lze označit za účelové a 
zavádějící. 
Toto tvrzení opomíjí skutečnost, právo EU zásadně 
neupravuje otázky organizace výkonu veřejné správy 
včetně kontroly. Je věcí vnitrostátní legislativy každého 
členského státu, na které správní orgány bude s ohledem 
na jejich personální strukturu, odborné know-how, 
územně-organizační členění a další okolnosti 
odpovědnost za výkon jednotlivých agend delegována. 
Tato argumentace je tedy bezpředmětná. 
Rozpor se zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních 
službách a podmínkách jejich poskytování. 
Tento zákon upravuje zdravotní služby a podmínky jejich 
poskytování a s tím spojený výkon státní správy, druhy a 
formy zdravotní péče, práva a povinnosti pacientů a osob 
pacientům blízkých, poskytovatelů zdravotních služeb, 
zdravotnických pracovníků, jiných odborných pracovníků 

vstup nebo činnost manipulace s potravinami 
pozastaveny, splňuje požadavky na osobní hygienu 
podle přílohy II kapitoly VIII bodu 2 přímo použitelného 
předpisu Evropské unie o hygieně potravin.“. 
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a dalších osob v souvislosti s poskytováním zdravotních 
služeb, podmínky hodnocení kvality a bezpečí 
zdravotních služeb, další činnosti související s 
poskytováním zdravotních služeb a zapracovává 
příslušné předpisy Evropské unie.  
Nahlížení do zdravotnické dokumentace, pořizování jejich 
výpisů nebo kopií upravuje § 65 odst. 2, které obsahuje 
taxativní výčet osob, které jsou oprávněny do 
zdravotnické dokumentace vedené o pacientovi bez jeho 
souhlasu nahlížet, jestliže je to v zájmu pacienta nebo 
jestliže je to potřebné pro účely vyplývající z tohoto 
zákona nebo jiných právních předpisů, a to v nezbytném 
rozsahu. Zde se pod písm. k) uvádí pouze osoby se 
způsobilostí k výkonu zdravotnického povolání, které jsou 
zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví, při výkonu 
státního zdravotního dozoru. 
Podrobnosti realizace tohoto oprávnění při výkonu 
státního zdravotního dozoru a plnění dalších úkolů orgánu 
ochrany veřejného zdraví dále upřesňuje ustanovení § 
88a zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, 
ve znění pozdějších předpisů. 
Závěr: 
SZPI na rozdíl od orgánů OOVZ  tedy nepřísluší zabývat 
se v rámci dozoru zdravotním stavem personálu 
potravinářských podniků, bezprostředně souvisejícím s 
prevencí vzniku alimentárních nákaz a se zařazením 
těchto podniků jako činností epidemiologicky závažných. 
OOVZ provádí např. kontrolu dodržování zásad osobní a 
provozní hygieny, nahlížení do dokumentace 
poskytovatele pracovně lékařských služeb v souvislosti se 
zdravotní způsobilostí personálu provozoven, přijetí 
okamžitých nápravných opatření v případě zjištění rizika v 
této oblasti včetně řešení poškození zdraví z potravin a 
zamezení šíření infekcí apod. Onemocnění označovaná 
jako alimentární představují pro zdraví člověka vážná 
rizika a z těchto pohledů je vykonáván i státní zdravotní 
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dozor OOVZ. Nelze odhlédnout od faktu, že hodnocení a 
posuzování zdravotních rizik je obsaženo i v 
kompetencích OOVZ  ze zákona o ochraně veřejného 
zdraví. 
Navíc je kontrolní systém nad bezpečností potravin 
hodnocen ze strany Evropské komise jako relevantní k 
požadavkům evropského práva- viz závěr mise 
generálního ředitelství pro bezpečnost potravin č. 2017-
6034, který hodnotí systém takto: „Overall, it can be 
concluded that the competent authorities have 
implemented systems, supported by relevant IT tools, for 
assessing risks and for the associated planning of 
controls, in compliance with the provisions of Article 3(1) 
of Regulation (EC) No 882/2004.“ Tuto připomínku 
považuje ČMKOS za zásadní. 
 

 
Konfederace 
zaměstnavatelských 
a podnikatelských 
svazů ČR 
 

I. K zákonu o potravinách 
1. k § 3 písm. q) 
Navrhujeme následující úpravu: na konci věty vypustit 
navržené doplnění a na místo toho vložit slova: „a 
vyřazené potraviny odděleně umístit a viditelně označit“. 
Odůvodnění: Jedná se o formální úpravu lépe vyjadřující 
záměr. 
 

Vysvětleno. 
Dotčené ustanovení je návětím písmene q), v jehož bodech 
1 až 5 jsou identifikovány právě potraviny, které 
provozovatel potravinářského podniku musí vyřadit, tj. 
„vyřazené potraviny“. Návětí proto není ukončeno tečkou, 
ale navazuje na následující body 1až 5. 
V této souvislosti byla zpřesněna důvodová zpráva, ze které 
vyplývá, že „vyřazením“ se rozumí oddělené umístění 
potraviny a připojení informace o jejím vyřazení.  
Původní návrh také nepožaduje samotné označení 
potravin, ale pouze připojení informace, že se jedná o 
potraviny vyřazené. Označení potravin dle návrhu HK by 
bylo přísnějším opatřením, kdy by každá potravina musela 
být na obalu doznačena. 
 

 2. k § 3 písm. r). Tato připomínka je zásadní 
Navrhujeme ve větě za středníkem vypustit slova: „s 
uvedením označení šarže nebo není-li právním 
předpisem upravujícím potraviny vyžadováno označení 
šarže, s uvedením označení dodávky nebo zásilky“   

Akceptováno. 
Bod 11 byl z návrhu novely zákona vypuštěn. 
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Odůvodnění: 
Požadavek, aby v dokladu o původu zboží byla uvedena i 
informace o šarži potraviny (není-li šarže jiné označení 
dodávky nebo zásilky), je v praxi pro velkoobchody 
nerealizovatelný. Znamenalo by to tisknout informace o 
šaržích (popř. data výroby či spotřeby) na dodacích 
listech / fakturách v každém B2B prodeji. Pokud nejsou 
data o šaržích (či jiné označení) k dispozici jako součást 
EAN kódu, což není na trhu téměř nikde, musely by se 
zadávat do faktur ručně. Trh na takovouto změnu není 
přípraven, resp. by to znamenalo obrovské a fakticky 
zbytečné investice ve všech sférách. 
Zcela neoprávněně to přidává administrativní zátěž 
podnikatelům, zvláště malým a středním výrobcům 
potravin. Jde nad rámec povinností daných 
potravinářskou legislativou EU. Zvláštní předpisy stanoví, 
které potraviny je nutné provádět doklady i s uvedením 
šarže. U všech ostatních potravin je nepřijatelné 
vyžadovat toto na dodacích listech. Je povinností 
dodavatele zajistit sledovatelnost výrobků, ale není 
možné to vymáhat takovouto administrativní cestou, zcela 
odtrženou od reality. 
 

 3. K § 3a   
Navrhujeme vypustit. 
Odůvodnění: 
Považujeme za protismyslné, aby překlady cizích textů, 
jejichž překlad si vyžádaly kontrolní orgány byly hrazeny 
kontrolovanými osobami 
 

Vysvětleno. 
Bude se jednat o pouze o případy, kdy bylo zjištěno 
protiprávní jednání. Bude se typicky jednat o dokumenty, 
které kontrolní orgán obdrží od orgánu dozoru z jiného 
členského státu při kontrolách prováděných v přeshraničních 
případech, ke kterým je inspekce příslušná (např. protokol o 
kontrole, kopie dokladů, kopie webových stránek). Často se 
může jednat o rozsáhlou dokumentaci.  
Text byl upraven následovně: 

„§ 3a 
 

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

 4.  K § 4 odst. (1) písm. h). Ke zvážení 
Zaměstnanci inspekce pověření plněním jejích kontrolních 
úkolů (dále jen „inspektoři“) jsou při výkonu kontrolní 
činnosti využívat změněnou identitu, je-li to nezbytné k 
provedení kontrolních úkonů, 
Odůvodnění: Jedná se o velmi problematické ustanovení, 
které /pokud bude používáno i mimo internetový obchod/ 
bude vyžadovat podrobnou instruktáž osob provádějících 
kontrolu za jakých podmínek a způsobem lze takto 
postupovat 
 

Vysvětleno. 
Po projednání s Ministerstvem vnitra byl text upraven 
následovně: 
 
§ 4 odst. 1 písm. h) – „využívat změněnou identitu zastírání 
skutečné totožnosti, je-li to nezbytné k provedení 
kontrolních úkonů,“ 
 
 

 5. Připomínka k § 6 odst. 1, písm. c) 
Doporučujeme dostatečnou legisvakanci k přizpůsobení 
se nové právní úpravě, která umožní prodejcům výrobků 
vlastních značek výrobu nových obalů s potřebným 
označením výrobce (např. minimálně 2 roky, nebo do 
spotřebování stávajících obalů). 
 

Vysvětleno. 
Ustanovení § 6 odst. 1 písm. c) bylo zachováno v původním 
znění. 

 II. K zákonu č. 146/2002 Sb. (Zákon o SZPI) 
 
1. Připomínka k § 3 odst. 3, písm. a). Doporučující 
připomínka 
Navrhujeme za dosavadní text doplnit tato slova: „o 
přestupcích rozhoduje inspektorát. O odvolání proti 
rozhodnutí o přestupku rozhoduje ústřední inspektorát. 
Inspektor SZPI může vydat příkaz na místě“. 
Odůvodnění:  
Navrhovaná úprava má umožnit inspektorům SZPI uložit 
příkaz ve smyslu § 90 zákona č. 20/2016 Sb. na místě. 

Vysvětleno. 
SZPI nepovažuje ukládání pokut ze strany inspektora za 
vhodné. Sjednocovat rozhodovací praxi je velice náročný 
úkol i ve vztahu k vedení jednotlivých inspektorátů, kterým 
je svěřeno rozhodování o přestupcích. Dosažení tohoto 
úkolu by bylo v případě více než 300 inspektorů nereálné. 
Navíc možnost ukládání pokut ze strany inspektora 
považujeme za významné korupční riziko. Inspektor SZPI 
se tudíž zabývá pouze kontrolním zjištěním a jeho 
odstraněním. 
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Smyslem tohoto návrhu je pozitivní dopad na snížení 
administrativní zátěže SZPI díky odpadnutí zahájení a 
vedení správních řízení s rozhodnutím. 
 

 2. Připomínka k § 4b odst. 2. Tato připomínka je 
zásadní 
Navrhujeme:  
a) vypuštění zbytku věty za slovy „určené osobě“ a 
za větou udělat tečku 
b) doplnit další větou tohoto zněním:  
„Pokud je během kontroly přítomen pouze zaměstnanec 
kontrolované osoby nebo jiné fyzické osoby, která 
vykonává nebo zabezpečuje činnosti kontrolované osoby 
související s předmětem kontroly, doručí se rovněž 
protokol do datové schránky kontrolované osoby.“ 
Odůvodnění:  
Navrhovaná změna má zabránit tomu, aby byl protokol 
předán řadovému zaměstnanci, který je určen pro jinou 
činnost, a nejsou na něj kladeny takové nároky na 
vzdělání. Pokud bude v nepřítomnosti člena statutárního 
orgánu nebo fyzické osoby protokol zaslán do datové 
schránky kontrolované osoby, bude vždy zajištěna řádná 
informovanost odpovědných osob. 
 

Vysvětleno. 
S návrhem úpravy není možné souhlasit. Navrhovaná 
úprava by zásadně nabourala činnost SZPI, tím, že by 
došlo k zásadnímu ztížení řádného doručení protokolu a 
opatření. Cílem úpravy je zajistit, aby nevznikaly obstrukce 
při provádění kontroly a doručování kontrolních zjištění, což 
v konečném důsledku má vliv na odstraňování 
protiprávního stavu. Není možné dát do dispozice 
kontrolované osoby účelové určení osoby, kterým je možné 
protokol a opatření doručovat. Často se jedná o 
provozovatele, kteří mají desítky provozoven v rámci celé 
České republiky.  
 
Dodatečné doručování protokolu do datové schránky není 
nezbytné. Úprava dodatečného informování je stanovena u 
„celostátního“ opatření podle § 5 odst. 3, kde je to však 
důvodné. Jedná-li se o běžný protokol, který řeší konkrétní 
provozovnu, není toto nezbytné. Je na kontrolované osobě, 
aby si nastavila vnitřní toky informací.  
 

 3. Připomínka k § 5 odst. 2. Tato připomínka je 
zásadní a navazuje na výše uvedenou 
Navrhujeme:   
a) Za slova …“jejího statutárního orgánu“, vložit slova 
„fyzické osobě podnikající“ 
b) Za slovy „nebo jimi určené osobě“ udělat tečku a 
vypustit zbytek věty. 
c) Vložit novou větu tohoto znění: 
„Pokud je během kontroly přítomen pouze zaměstnanec 
kontrolované osoby nebo jiné fyzické osoby, která 
vykonává nebo zabezpečuje činnosti kontrolované osoby 

Vysvětleno. 
S návrhem úpravy není možné souhlasit. Navrhovaná 
úprava by zásadně nabourala činnost SZPI, tím, že by 
došlo k zásadnímu ztížení řádného doručení protokolu a 
opatření. Cílem úpravy je zajistit, aby nevznikaly obstrukce 
při provádění kontroly a doručování kontrolních zjištění, což 
v konečném důsledku má vliv na odstraňování 
protiprávního stavu. Není možné dát do dispozice 
kontrolované osoby účelové určení osoby, kterým je možné 
protokol a opatření doručovat. Často se jedná o 
provozovatele, kteří mají desítky provozoven v rámci celé 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNB9UCY5A9)



 118   

související s předmětem kontroly, doručí se rovněž 
protokol do datové schránky kontrolované osoby“. 
Odůvodnění:  
K písm. a) formální doplnění 
K písm. b) a c) odkazujeme na zdůvodnění uvedené v 
připomínce k § 4b odst. 
 

České republiky.  
Dodatečné doručování protokolu do datové schránky není 
nezbytné. Úprava dodatečného informování je stanovena u 
„celostátního“ opatření podle § 3, kde je to však důvodné. 
Jedná-li se o běžný protokol/opatření, které řeší konkrétní 
provozovnu, není toto nezbytné. Je na kontrolované osobě, 
aby si nastavila vnitřní toky informací.  
 

 
Družstevní Asociace 
ČR 

 
I. K zákonu o potravinách 
1. k § 3 písm. q) 
Navrhujeme následující úpravu: na konci věty vypustit 
navržené doplnění a na místo toho vložit slova: „a 
vyřazené potraviny odděleně umístit a viditelně označit“. 
 
Odůvodnění: Jedná se o formální úpravu lépe vyjadřující 
záměr. 
 

Vysvětleno. 
Dotčené ustanovení je návětím písmene q), v jehož bodech 
1 až 5 jsou identifikovány právě potraviny, které 
provozovatel potravinářského podniku musí vyřadit, tj. 
„vyřazené potraviny“. Návětí proto není ukončeno tečkou, 
ale navazuje na následující body 1až 5. 
V této souvislosti byla zpřesněna důvodová zpráva, ze které 
vyplývá, že „vyřazením“ se rozumí oddělené umístění 
potraviny a připojení informace o jejím vyřazení.  
Původní návrh také nepožaduje samotné označení 
potravin, ale pouze připojení informace, že se jedná o 
potraviny vyřazené. Označení potravin dle návrhu HK by 
bylo přísnějším opatřením, kdy by každá potravina musela 
být na obalu doznačena. 
 

2. k § 3 písm. r). Tato připomínka je zásadní 
Navrhujeme ve větě za středníkem vypustit slova: „s 
uvedením označení šarže nebo není-li právním 
předpisem upravujícím potraviny vyžadováno označení 
šarže, s uvedením označení dodávky nebo zásilky“   
 
Odůvodnění: 
Požadavek, aby v dokladu o původu zboží byla uvedena i 
informace o šarži potraviny (není-li šarže jiné označení 
dodávky nebo zásilky), je v praxi pro velkoobchody 
nerealizovatelný. Znamenalo by to tisknout informace o 
šaržích (popř. data výroby či spotřeby) na dodacích 
listech / fakturách v každém B2B prodeji. Pokud nejsou 

Akceptováno. 
Bod 11 byl z návrhu novely zákona vypuštěn. 
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data o šaržích (či jiné označení) k dispozici jako součást 
EAN kódu, což není na trhu téměř nikde, musely by se 
zadávat do faktur ručně. Trh na takovouto změnu není 
přípraven, resp. by to znamenalo obrovské a fakticky 
zbytečné investice ve všech sférách. 
Zcela neoprávněně to přidává administrativní zátěž 
podnikatelům, zvláště malým a středním výrobcům 
potravin. Jde nad rámec povinností daných 
potravinářskou legislativou EU. Zvláštní předpisy stanoví, 
které potraviny je nutné provádět doklady i s uvedením 
šarže. U všech ostatních potravin je nepřijatelné 
vyžadovat toto na dodacích listech. Je povinností 
dodavatele zajistit sledovatelnost výrobků, ale není 
možné to vymáhat takovouto administrativní cestou, zcela 
odtrženou od reality. 
 

 3. K § 3a   
 
Navrhujeme vypustit. 
 
Odůvodnění: 
Považujeme za protismyslné, aby překlady cizích textů, 
jejichž překlad si vyžádaly kontrolní orgány byly hrazeny 
kontrolovanými osobami 
 

Vysvětleno. 
Bude se jednat o pouze o případy, kdy bylo zjištěno 
protiprávní jednání. Bude se typicky jednat o dokumenty, 
které kontrolní orgán obdrží od orgánu dozoru z jiného 
členského státu při kontrolách prováděných v přeshraničních 
případech, ke kterým je inspekce příslušná (např. protokol o 
kontrole, kopie dokladů, kopie webových stránek). Často se 
může jednat o rozsáhlou dokumentaci.  
Text byl upraven následovně: 

„§ 3a 
 

 Bylo-li potřebné pro účely kontroly nebo správního 
řízení, ve kterých bylo zjištěno porušení právního předpisu, 
provést úřední překlad shromážděných podkladů, které 
inspekce obdržela od orgánu dozoru z jiného členského 
státu, rozhodne inspekce o tom, že kontrolovaná osoba 
uhradí náklady překladu. Náhrada nákladů za překlad je 
příjmem státního rozpočtu a vybírá ji inspektorát, který ji 
uložil.“. 
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4. K § 4 odst. (1) písm. h). Ke zvážení 
 
Zaměstnanci inspekce pověření plněním jejích kontrolních 
úkolů (dále jen „inspektoři“) jsou při výkonu kontrolní 
činnosti využívat změněnou identitu, je-li to nezbytné k 
provedení kontrolních úkonů, 
 
Odůvodnění: Jedná se o velmi problematické ustanovení, 
které /pokud bude používáno i mimo internetový obchod/ 
bude vyžadovat podrobnou instruktáž osob provádějících 
kontrolu za jakých podmínek a způsobem lze takto 
postupovat 
 

Vysvětleno. 
 
Po projednání s Ministerstvem vnitra byl text upraven 
následovně: 
 
§ 4 odst. 1 písm. h) – „využívat změněnou identitu zastírání 
skutečné totožnosti, je-li to nezbytné k provedení 
kontrolních úkonů,“ 
 

 5. Připomínka k § 6 odst. 1, písm. c) 
Doporučujeme dostatečnou legisvakanci k přizpůsobení 
se nové právní úpravě, která umožní prodejcům výrobků 
vlastních značek výrobu nových obalů s potřebným 
označením výrobce (např. minimálně 2 roky, nebo do 
spotřebování stávajících obalů). 
 

Vysvětleno. 
Ustanovení § 6 odst. 1, písm. c) bylo zachováno 
v původním znění. 

II. K zákonu č. 146/2002 Sb. (Zákon o SZPI) 
 
1. Připomínka k § 3 odst. 3, písm. a). Doporučující 
připomínka 
Navrhujeme za dosavadní text doplnit tato slova: „o 
přestupcích rozhoduje inspektorát. O odvolání proti 
rozhodnutí o přestupku rozhoduje ústřední inspektorát. 
Inspektor SZPI může vydat příkaz na místě“. 
 
Odůvodnění:  
Navrhovaná úprava má umožnit inspektorům SZPI uložit 
příkaz ve smyslu § 90 zákona č. 20/2016 Sb. na místě. 
Smyslem tohoto návrhu je pozitivní dopad na snížení 
administrativní zátěže SZPI díky odpadnutí zahájení a 
vedení správních řízení s rozhodnutím. 
 

 
Vysvětleno. 
SZPI nepovažuje ukládání pokut ze strany inspektora za 
vhodné. Sjednocovat rozhodovací praxi je velice náročný 
úkol i ve vztahu k vedení jednotlivých inspektorátů, kterým 
je svěřeno rozhodování o přestupcích. Dosažení tohoto 
úkolu by bylo v případě více než 300 inspektorů nereálné. 
Navíc možnost ukládání pokut ze strany inspektora 
považujeme za významné korupční riziko. Inspektor SZPI 
se tudíž zabývá pouze kontrolním zjištěním a jeho 
odstraněním. 
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 2. Připomínka k § 4b odst. 2. Tato připomínka je 
zásadní 
Navrhujeme:  
a) vypuštění zbytku věty za slovy „určené osobě“ a 
za větou udělat tečku 
b) doplnit další větou tohoto zněním:  
 
„Pokud je během kontroly přítomen pouze zaměstnanec 
kontrolované osoby nebo jiné fyzické osoby, která 
vykonává nebo zabezpečuje činnosti kontrolované osoby 
související s předmětem kontroly, doručí se rovněž 
protokol do datové schránky kontrolované osoby.“ 
 
Odůvodnění:  
Navrhovaná změna má zabránit tomu, aby byl protokol 
předán řadovému zaměstnanci, který je určen pro jinou 
činnost, a nejsou na něj kladeny takové nároky na 
vzdělání. Pokud bude v nepřítomnosti člena statutárního 
orgánu nebo fyzické osoby protokol zaslán do datové 
schránky kontrolované osoby, bude vždy zajištěna řádná 
informovanost odpovědných osob. 
 

Vysvětleno. 
S návrhem úpravy není možné souhlasit. Navrhovaná 
úprava by zásadně nabourala činnost SZPI, tím, že by 
došlo k zásadnímu ztížení řádného doručení protokolu a 
opatření. Cílem úpravy je zajistit, aby nevznikaly obstrukce 
při provádění kontroly a doručování kontrolních zjištění, což 
v konečném důsledku má vliv na odstraňování 
protiprávního stavu. Není možné dát do dispozice 
kontrolované osoby účelové určení osoby, kterým je možné 
protokol a opatření doručovat. Často se jedná o 
provozovatele, kteří mají desítky provozoven v rámci celé 
České republiky.  
 
Dodatečné doručování protokolu do datové schránky není 
nezbytné. Úprava dodatečného informování je stanovena u 
„celostátního“ opatření podle § 5 odst. 3, kde je to však 
důvodné. Jedná-li se o běžný protokol, který řeší konkrétní 
provozovnu, není toto nezbytné. Je na kontrolované osobě, 
aby si nastavila vnitřní toky informací.  
 

3. Připomínka k § 5 odst. 2. Tato připomínka je 
zásadní a navazuje na výše uvedenou 
Navrhujeme:   
a) Za slova …“jejího statutárního orgánu“, vložit slova 
„fyzické osobě podnikající“ 
b) Za slovy „nebo jimi určené osobě“ udělat tečku a 
vypustit zbytek věty. 
c) Vložit novou větu tohoto znění: 
„Pokud je během kontroly přítomen pouze zaměstnanec 
kontrolované osoby nebo jiné fyzické osoby, která 
vykonává nebo zabezpečuje činnosti kontrolované osoby 
související s předmětem kontroly, doručí se rovněž 
protokol do datové schránky kontrolované osoby“. 
 

Vysvětleno. 
S návrhem úpravy není možné souhlasit. Navrhovaná 
úprava by zásadně nabourala činnost SZPI, tím, že by 
došlo k zásadnímu ztížení řádného doručení protokolu a 
opatření. Cílem úpravy je zajistit, aby nevznikaly obstrukce 
při provádění kontroly a doručování kontrolních zjištění, což 
v konečném důsledku má vliv na odstraňování 
protiprávního stavu. Není možné dát do dispozice 
kontrolované osoby účelové určení osoby, kterým je možné 
protokol a opatření doručovat. Často se jedná o 
provozovatele, kteří mají desítky provozoven v rámci celé 
České republiky.  
Dodatečné doručování protokolu do datové schránky není 
nezbytné. Úprava dodatečného informování je stanovena u 
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Odůvodnění:  
K písm. a) formální doplnění 
K písm. b) a c) odkazujeme na zdůvodnění uvedené v 
připomínce k § 4b odst. 
 

„celostátního“ opatření podle § 3, kde je to však důvodné. 
Jedná-li se o běžný protokol/opatření, které řeší konkrétní 
provozovnu, není toto nezbytné. Je na kontrolované osobě, 
aby si nastavila vnitřní toky informací.  
 

 1. Připomínka k § 11 Doporučující připomínka 
Navrhujeme doplnění o odst. 5 tohoto znění: 
           (5) Pokud zemědělský výrobek, který nevyhověl 
kontrolovaným požadavkům uvedeným v § 3, nebyl 
vyroben kontrolovanou osobou, se kterou je zahájeno 
správní řízení, stává se také účastníkem řízení dodavatel 
kontrolované osoby (výrobce) zemědělského výrobku, 
pokud o to požádá do 5 dnů od zahájení správního 
řízení.“ 
 
Odůvodnění:  
Pokud prodejce obdrží pokutu za vadu výrobku, vzniklou 
na straně dodavatele, nemůže se nyní dodavatel stát 
přímo účastníkem řízení. Mnoho dodavatelů o to SZPI 
žádá, ale ta to vždy zamítne, protože tak to vyplývá ze 
současných předpisů i judikatury, včetně nálezu 
Ústavního soudu. V zájmu výrobců, ale i spotřebitelů, je 
prosadit, aby výrobce, který je přímo pokutou uloženou 
obchodníkovi dotčen na svých právech, mohl být také 
účastníkem řízení a správní orgán neměl možnost tuto 
žádost výrobce odmítnout.  
 

Vysvětleno. 
Správní soudy opakovaně uvedly, že osoba, která dodala 
nevyhovující potravinu účastníkovi řízení, se kterým je 
vedeno řízení o správním deliktu souvisejícím s touto 
potravinou, není dotčenou osobou a nemůže být účastníkem 
řízení. K této situaci se vyjádřil například Nejvyšší správní 
soud v rozsudku č.j. 5 As 80/2014 – 33. Opakovaně bylo 
potvrzeno, že vydáním rozhodnutí o správním deliktu a 
uložením pokuty jiné osobě než výrobci potraviny, nevzniká 
ani nehrozí výrobci potraviny přímé dotčení na právech nebo 
povinnostech ve smyslu § 27 odst. 2 správního řádu. Zákon o 
potravinách vychází z koncepce přestupku spáchaného 
provozovatelem potravinářského podniku, v daném případě 
prodejcem potraviny, přičemž výhradně pachateli přestupku – 
provozovateli potravinářského podniku jako prodejci potraviny 
– může být v daném řízení uložena pokuta. 
 
Zákon č. 250/2016 Sb. neumožňuje pro řízení o přestupku 
žádný typ účastníka, který by vyhovoval požadované situaci. 
Skutková podstata přestupku, který byl zjištěn u určité 
kontrolované osoby, směřuje výhradně na tuto osobu pro 
porušení povinnosti této osoby. Další subjekt, který byl 
výrobcem nebo dodavatelem nemůže být do takového řízení 
zahrnut.  
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